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EDITORIAL

CÁ ENTRE NÓS

NOSSA TURMA REUNE GAROTADA PARA PLANTAR NA NOSSA HORTA

SEJA BEM VINDA PRIMAVERA, PORQUE O INVERNO...

ManELÃo

GUILhERME aRaUjo

 Para o setor hortícola é muito 
importante contar com um canal 
de comunicação tão expressivo 
como o Jornal Entreposto, que traz 
informações sempre atualizadas 
e relevantes sobre o mercado de 
alimentos frescos e sobre a realidade 
das Centrais de Abastecimento de 
todo o país, integrando os diversos 
elos da cadeia produtiva no Brasil. E é 
por isto que a Sakata, multinacional de 
sementes de hortaliças e flores, reforça 
a importância desta mídia de referência 
para a divulgação de novidades e 
lançamentos de produtos, bem como 
do panorama do setor.   

Paulo Koch, Diretor de Marketing da Sakata

depoimento

Setembro com inverno atí-
pico, muito quente, poucas 
nuvens no céu de brigadeiro. 
Horizonte azul, cheio de espe-
rança que a primavera venha 
florida e traga a chuva para 
refrescar a nossa vida. No dia 
20 de setembro, em comemo-
ração ao dia da árvore, que é 
no dia 21 e a primavera no 
dia 23, os canteiros da Nossa 
Horta foram todos revolvidos, 
as folhas e as cascas de frutas. 
Após inúmeras mexidas e re-
viradas, as matérias orgânicas, 
após a secagem foram peneira-
das e devolvidas para a horta. 
As educadoras e o nosso técni-
co ambiental em horticultura, 

Daniel, que já plantou com 
a sua equipe, algumas milha-
res de árvores pelas Avenidas 
e as margens das ciclovias da 
grande São Paulo. E hoje, com 
saudades, nos lembramos de 
vários anos em companhia das 
crianças e do Soldado PM Be-
lini para o trânsito da Gastão 
Vidigal. Juntamente com os 
educadores e a garotada íamos 
para o canteiro da Avenida e 
grande parta das arvores que 
ali existem foram plantadas 
pela galerinha da Nossa Tur-
ma. Hoje não podemos mais 
seguir o ritual, o SD Belini 
está aposentado e o canteiro 
está com vários moradores de 

rua. Aí plantamos grama nos 
jardins da nossa escolinha com 
o presidente da CEAGESP, 
Johnni Hunter Nogueira, o 
gerente da Companhia Pedro 
Horta, o presidente da Ceasa 
do Rio Grande do Norte, Dr. 
Theodorico Bezerra. A pri-
meira Dama Julianna Faria, 
secretária do Bem Estar So-
cial do Trabalho e Habitação, 
também ajudou as crianças a 
plantar hortelã, arruda e ale-
crim, na porta central da Nos-
sa Turma.

O fim do Ano está aproxi-
mando e em dezembro no dia 
16, vamos comemorar o dia da 
padroeira da CEAGESP, Santa 

Luzia e a nossa missa de Natal 
que será celebrada pelo Arce-
bispo de São Paulo Dom Odi-
lo Pedro Scherer e pelo nosso 

Diácono Luiz Carlos Laete. 
Tem tempo ainda, vamos nos 
preparar por esse momento de 
oração!   

No último artigo, do mês de 
agosto, eu escrevi sobre as baixas 
temperaturas que, principalmen-
te, nós paulistanos estávamos 
passando. Na verdade, um mix 
de clima, sendo que nesta estação 
que finaliza no dia 22 de setembro 
e cede espaço para a charmosa pri-
mavera. Este inverno teve várias 
facetas na cidade de São Paulo. 
Pois, já tivemos inverno com cara 
de inverno, dias gelados com má-
ximas chegando a 13°C. Inverno 
com pinta de verão, tendo no dia 
11 de setembro, o dia mais quente 
do inverno na metrópole paulista. 
Sendo que segundo o Instituto 
Nacional de Meteorologia foi re-
gistrado 31,9°C. 

Resumindo, enfim, em um 

calor e frio dessa estação que tudo 
o que poderia imaginar, de fato 
aconteceu. Tanto que aquela fa-
mosa frase, pode ser dita em voz 
alta, porque, fez muito sentido: 
setembro chove? Entretanto, se 
para a saúde humana, isso não é 
nada bom, porque, não há corpo 
que aguente essas variações térmi-
cas, um dia está quente, no outro 
já um frio bem intenso. Imagina 
então para a agricultura. Princi-
palmente, o setor FLV – frutas, 
legumes e verduras que são mais 
sensíveis com as mudanças repen-
tinas. Sem contar, também, com a 
floricultura que mais uma vez tem 
a previsão de fechar o ano em alta.

Enfim, por isso, é essencial, 
primordial, a cadeia do frio. 

Como nós não temos as estações 
bem definidas aqui no Brasil. É 
importante, para que tenhamos 
determinado produto o ano intei-
ro, uma forma adequada de con-
servação. Outro fator importante 
é que a dimensão do nosso País é 
bem extensa. Levar um alimento 
do Sul ao Norte resulta em gran-
des perdas para o empreendimen-
to.  Essa edição vem para mostrar 
a importância de conservar em 
temperaturas baixas os alimentos 
para que durem mais. Isso desde 
a colheita até o consumidor final. 
Estamos falando de algo que com-
bate ao desperdício de alimentos 
no Brasil. Ainda mais nesse País, 
onde milhares de pessoas, infeliz-
mente, passam fome.
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BaLa dE CoCo
tipo de serviço: self service.
horário da refeição: 11hrs às 15hrs.
cardápio: variado.
média de Preço: r$ 20,00.
Localização: edsed ii, nº 12 e 13.
telefone: (11)3641-3241

naTIVa PÃES E doCES
tipo de serviço: self service/
Buffet/ À la Carte.
horário da refeição: 11hrs às 15hrs.
cardápio: variado.
Prato especial: As Quartas têm 
feijoadas.
Média de Preço: Prato feito a 
partir de R$20,00 e À la Carte R$ 
38,00 servindo duas pessoas.
Localização: edsed ii, nº 8,9 e 10.
telefone: (11)3643-7929.

RESTaURanTE GIRo CEaSa
tipo de serviço: self service/
Buffet.
horário da refeição: 11hrs às 15hrs.
cardápio: variado.
Prato Especial: As Quartas, 
Feijoada/Sextas, Peixes.
média de Preço: r$ 45,90 p/kg. 
Fornece Marmitex. 
Localização: edsed ii, nº5.
telefone: (11) 98684-9900

LanChonETE VaREjInho
Tipo de serviço: À la Carte.
horário da refeição: 10hrs às 21hrs.
Serve almoço e janta.
média de Preço: r$17,00.
cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Dobradinha/
Quarta, Feijoada/ Quinta, Massas/ 
Sexta, Peixes.
Localização: Pavilhão ama, box 6.
telefone: (11)3643-7938

QUIoSQUE 21
Tipo de serviço: Prato Feito.
horário da refeição: 11hrs às 21hrs.
Serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00 a r$ 
20,00.
cardápio: variado.
telefone: (11)3831-9464

QUIoSQUE 3
Tipo de serviço: Prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 
10hrs.
Serve almoço e janta.

média de Preço: r$ 14,00 a 
r$23,00.
cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Bife à Rolê/Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Peixe/ Sexta, 
galinha caipira.
telefone: (11)95886-6663
 
QUIoSQUE 4
Tipo de serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 9hrs até às 
15hrs.
média de Preço: r$10,00.
cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Joelho 
de Porco/ Terça, Panqueca/Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Dobradinha/ 
Sexta, Galinhada.
Fornece Marmitex. 
telefone: (11)3643-9016

QUIoSQUE 5
Tipo de Serviço: Prato Feito.
Horário da refeição: 8hrs até às 
19hrs.
média de Preços: de r$12,00 a 
r$35,00.
cardápio variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/Terça, Bife à Rolê/ Quarta, 
Feijoada/ Quinta, Dobradinha, 
Sexta, Diversos.
telefone: (11)3643-8960

QUIoSQUE 6
Tipo de serviço: À la Carte.
horário da refeição: 9hrs às 18hrs.
Serve almoço e janta.
média de Preço: r$18,00 a 
r$45,00.
cardápio: variado.
Prato Especial: Segunda, Virada 
Paulista/terça, Bife à Rolê/ Quarta, 
Feijoada/ Quinta, carne de sol/
Sexta, Rabada.
Serve Marmitex.
telefone: (11)3835-8008

QUIoSQUE K18
Tipo de serviço: Prato comercial.
Horário da refeição: a partir das 
10h40.
Serve almoço e janta.
média de Preço: r$15,00.
cardápio: variado.
Prato Especial: Quarta Feijoada.
Serve Marmitex. 
telefone: (11)94771-8718

A 14ª edição da Semana do 
Peixe foi celebrada na Compa-
nhia de Entrepostos e Armazéns 
Gerais de São Paulo, a CEA-
GESP. O evento aconteceu en-
tre os dias de 31 de agosto e 15 
de setembro e reuniu diversas 
pessoas. A iniciativa do Gover-
no Federal teve o intuito de pro-
mover o consumo de pescado 
no Brasil. Isso porque, o Minis-
tério da Pesca e Aquicultura in-
dica que o consumo nacional de 
pescado é de apenas 10,6 quilos 
per capita, abaixo do recomen-
dado pela OMS - Organização 
Mundial de Saúde, que é de 12 
quilos.

Uma das atrações que fize-
ram parte do roteiro no En-
treposto paulista foi a oportu-
nidade do Chef Juliano Braz 
cozinhar para os convidados. 

Responsável por todas as recei-
tas dos Festivais Gastronômicos 
da CEAGESP, O Chef mostrou, 
na prática, as melhores combi-
nações de texturas e métodos 
de cocção de peixes e frutos do 
mar, levando em conta a sazona-
lidade dos ingredientes e a im-
portância dos ingredientes e da 
apresentação dos pratos. 

A CEAGESP tem a segunda 
maior feira atacadista de pesca-
do da América Latina. Segundo 
a Companhia, Diariamente são 
comercializadas, em média, 200 
toneladas de peixes de 97 espé-
cies – os de água salgada repre-
sentam 90%. Sardinha, pescada, 
corvina e tilápia figuram na lis-
tagem dos mais procurados. As 
importações são cerca de 6% do 
volume vendido, com destaque 
para o salmão, proveniente do 

Chile. De acordo com o balan-
ço realizado pela SEDES - Seção 
de Economia e Desenvolvimen-
to, em 2016, o setor de pescado 
ocupa a quinta colocação com 
mais de 48 mil toneladas. 

A Semana do Peixe na CE-
AGESP teve o apoio da Asso-
ciação dos Comerciantes Ata-
cadistas de Pescados no Estado 
de São Paulo (Acapesp) e com 
as entidades responsáveis pela 
Campanha em todo o País, 
como a Federação das Indús-
trias do Estado de São Paulo 
(FIESP), por meio da Comissão 
de Pesca (Compesca), da Secre-
taria Especial de Aquicultura e 
Pesca, do Ministério da Indús-
tria, Comércio Exterior e Servi-
ços (MDIC) e do Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (MAPA).
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São servidos diferentes tipos 
de pratos na CEAGESP, porém 
quarta-feira é dia de feijoada
O Jornal Entreposto aceitou o 
desafio e vai passar por todos os 
estabelecimentos que oferecem 
refeições no ETSP. Na primeira 
parte, foram visitadas 10 
unidades, sendo restaurantes, 
padarias e quiosques. O intuito 
é mostrar as opções existentes 
de alimentação na maior Central 
de Abastecimento da América 
Latina, a CEAGESP. Além de 
demostrar as variedades de 
pratos, a diferenciação de preços 
e formas de serviços. 

são diversas pessoas que 
visitam o Entreposto paulista 
todos os dias. Sem contar os 
funcionários que trabalham 
de domingo a domingo. De 
acordo com os dados da 
SEDES - Seção de Economia e 
Desenvolvimento da CEAGESP 
são 2.560 empresas atacadistas 
e 530  empresas varejistas. O 
Mercado atacadista de São 
Paulo possui um espaço de 
700 mil metros quadrados. Os 
quiosques estão espalhados 
e fora dos pavilhões. eles são 
localizados pelo número que 
leva o mesmo nome. 

GUIa dE aLIMEnTaÇÃo CEaGESP

CEaGESP CELEBRa a 14ª EdIÇÃo da 
SEMana do PEIXE

FesTIvAl gAsTRONÔMIcO INAUgURA cOZINHA 
gOURMeT ceAgesP

Foi inaugurada, no dia 06 
de setembro, a Cozinha 
Gourmet CEAGESP, no res-
taurante Sampa Food. O 
evento contou com as pre-
senças do presidente da 
Companhia, Johnni Hunter 
Nogueira, do coordenador 
de comunicação da Sema-
na do Peixe, Ricardo Torres, 
dos sócios do espaço gas-
tronômico, Leandro Camini, 
Arlindo Camini e Jair Leng-
nioli e do presidente da As-
sociação dos Comerciantes 

Atacadistas de Pescado no 
Estado de São Paulo, Jiro 
Yamada. 
“A gente ficou muito feliz de 
receber várias pessoas im-
portantes, principalmente, 
no cenário da gastronomia 
de São Paulo. Coincidiu que 
a gente está fazendo esse 
evento, no mesmo período 
com a Semana do Peixe. A 
Cozinha Gourmet é uma 
parceira que nós temos com 
a CEAGESP, ela foi pensada 
justamente para receber es-

ses tipos de eventos. Chefs 
de cozinhas que visitam o 
Entreposto, por exemplo, 
antes não tinha um local 
com estrutura adequada 
para recebê-los”, disse Le-
andro Camini.
Na ocasião foram servidos 
pratos a base de peixes e 
frutos do mar como doura-
do do mar, atum, casquinha 
de siri, risoto de camarão e 
moqueca para jornalistas 
convidados do setor gas-
tronômico.

acontece na ceagesp



MAIs veRdURAs NO PRATO 
dOs bRAsIleIROs

O setor de verduras é um dos 
principais do etsP. sendo que de 
acordo com o balanço realizado 
pela SEDES - Seção de Economia 
e Desenvolvimento da CEAGESP, 
ele fica na quarta posição, ficando 
à frente de pescado e de flores. 
De janeiro a dezembro de 2016, 

foram mais de 244 mil toneladas 
comercializadas. Já no primeiro 
semestre, deste ano, são mais 24 
mil t. Isso contabilizando com a 
movimentação dos Entrepostos do 
interior.

Um estudo feito pela revista 
científica “Journal of Human Growth 
and Development” aponta que 
os brasileiros não têm o hábito de 
comer frutas, legumes e verduras. 
a oms (organização mundial 

da Saúde) afirma que o ideal de 
consumo diário de frutas, verduras 
ou legumes seria de cinco porções 
(ou 400 gramas). No Brasil, apenas 
12,5% dos adolescentes consomem 
pelo menos uma porção. Entre os 
idosos, os números não são tão 
alarmantes: em algumas capitais, 
como Belo Horizonte e Florianópolis, 
até 40% deles consomem esses 
alimentos na quantidade adequada.

O Jornal Entreposto esteve 

presente na Conferência 
Internacional de Consumo de 
Brócolis, em Atibaia, São Paulo. 
O evento que pela primeira vez 
aconteceu fora da Europa, chegou ao 
Brasil, no dia 8 de agosto. O intuito 
foi discutir a baixa procura desse 
alimento pelos brasileiros. Segundo 
os organizadores, o consumo médio 
per capita é de 1,04 quilos, por ano, 
no País, atrás do Equador, onde a 
população consome 1,19 quilos, por 

ano, por pessoa.
“A missão deste evento foi 

compartilhar experiências, 
discutir ações e disseminar todo 
o conhecimento adquirido para o 
incentivo ao consumo de brócolis 
em todo o território sul-americano, 
que possui um índice de consumo 
ainda muito baixo em relação a 
outros países”, disse Marcello Takagui 
presidente da Sakata, responsável 
pela realização do evento no País.
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A edição anterior do Jornal 
Entreposto do mês de agosto: 
“ENTRESSAFRA ELEVA PREÇO 
DO LIMÃO”, abordou sobre 
a situação encontrada do 
limão nas principais Centrais 
de abastecimento do País. 
Não somente na CEAGESP, 
mas em outras Ceasas, o 
preço da fruta, no mês de 
agosto, ficou bem mais caro 
em relação os outros meses 
e isso foi sentido de perto 
pelo consumidor. “Eu procuro 
comprar uma certa quantidade 
até que considerável. Pois, 
eu utilizo mais para fazer 
suco. Infelizmente, por causa 
do preço que se encontra 
em qualquer hipermercado, 
sacolões ou feiras, não dá para 
ficar comprando que nem 
antes. A única medida é esperar 
e aguardar o preço voltar cair”, 
disse o advogado francisco 
chaves. 

O Jornal Entreposto, também, 
esteve presente na Conferência 
Internacional de Consumo de 
Brócolis, em Atibaia, São Paulo. 
O evento que pela primeira 
vez aconteceu fora da Europa, 
chegou ao brasil, no dia 8 de 
agosto. O intuito foi discutir a 
baixa procura desse alimento 
pelos brasileiros. Para conferir 
essa e as outras edições do 
jornal, elas já estão disponíveis 
no link Edição Virtual, 
jornalentreposto.com.br/
edicao-virtual

ÚLTIMA EDIÇÃO 
DO JORNAL 
ENTREPOSTO DO 
MÊS DE AGOSTO

LEIA TAMBÉM

Fotos ilustrativas. Veículos vendidos sem implementos. Algumas versões, itens opcionais e cores estão sujeitos à disponibilidade de estoque, podendo variar o seu prazo de entrega. 
Oferta especial, intransferível e exclusiva para as 100 (cem) primeiras unidades comercializadas, para as quais a IVECO disponibilizará um plano de manutenção da modalidade “Essencial” 
de forma gratuita. O “Plano de Manutenção Essencial” compreende todas as revisões previstas no Manual de Uso do Veículo, incluindo lubrificações, aferimento de torques, trocas de 
óleo, fluidos, filtro e o prazo será de 24 meses ou 192.000 km (o que terminar primeiro). A gratuidade do plano será automaticamente extinta em caso de transferência de propriedade 
do veículo, bem como, caso o “Plano de Manutenção Essencial” não seja integralmente cumprido em uma das concessionárias da Rede IVECO. Em nenhuma hipótese, o cliente poderá 
utilizar “Plano de Manutenção Essencial” como forma de crédito, desconto em veículo. Consulte a cobertura e condições gerais do plano no site http://www.iveco.com/Brasil/servicos/
pages/pos-venda-plano-de-manutencao_essencial.aspx . Condições válidas para 100 primeiros veículos da Linha Tector Auto-Shift faturados até de 31/12/2017 nas concessionárias Iveco 
de todo o Brasil, limitado a duas unidades por CNPJ ou CPF. Para mais informações, consulte a Rede de Concessionárias Iveco ou o Centro de Atenção ao Cliente: 0800 702 3443.

NÃO FALTA MAIS NADA: SOBRAM CONFORTO E ECONOMIA.

NOVO IVECO COM CÂMBIO AUTOMATIZADO.

2 ANOS 

DE PLANO DE MANUTENÇÃO ESSENCIAL 

GRÁTIS*

• 300CV DE POTÊNCIA E PBTS DE 17, 24 E 31 TON.

•  CÂMBIO AUTOMATIZADO COM 10 MARCHAS + RÉ:  
MAIS CONFORTO E ECONOMIA.

•  OFERTA ESPECIAL PARA AS PRIMEIRAS UNIDADES:  
PLANO DE MANUTENÇÃO ESSENCIAL INCLUSO.

IVE005717 Tector Auto Shift AD 1 Institucional 21x28cm.indd   1 9/5/17   2:47 PM
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MÊS DE FORTE PRODUÇÃO 
DO MAMÃO PAPAIA 

OUTUBRO É A VEZ DO 
TOMATE CARMEM

O 
País é o segundo maior 
produtor e exportador 
de mamão, com uma 
produção anual de 
aproximadamente 1,5 

milhão de toneladas. Possui uma 
área de 32 mil hectares e exporta a 
fruta para países da Europa e prin-
cipalmente, dos Estados Unidos. 
Ficando atrás, apenas da Índia com 
uma produção de 5 milhões de to-
neladas.

Aqui no Brasil, são produzidos 
os dois tipos: o papaia (havaí) e o 
formosa. O período de cultivo do 
mamoeiro pode ser plantado em 
qualquer época do ano. A planta 
exigente muita água, tanto no pe-
ríodo de crescimento quanto no 
período de produção. Sem irriga-
ção, as mudas devem ser levadas 
para o campo no início das chuvas 
e plantadas em dias nublados ou 
chuvosos.

Na CEAGESP, a fruta é vendi-
da em caixas que variam desde 7 a 
10 quilos. O mamão é colocado em 
uma embalagem de papelão e inse-
rido em uma rede de isopor. E ainda 
é envolvido em um papel. Segundo 
a tabela de sazonalidade o período 
de forte produção começa a partir 
do mês de setembro e fica assim 
até novembro.

De acordo com o Balanço de 
Análises e Estatísticas da Comercia-
lização da Companhia, em 2016, o 
mamão é uma fruta tão importante 
que ela é umas das principais que 
movimenta a economia do Entre-
posto paulista. É o terceiro produto 
do ranking por toneladas, no setor 
de frutas, ficando atrás apenas da 
laranja e da maçã. Neste período, 
foram comercializadas mais de 130 
mil toneladas. Já no primeiro tri-
mestre de 2017, a fruta contabiliza 
mais de 42 mil t vendidas.

N
o País são produzidos 
alguns tipos de toma-
tes como, por exem-
plo, Tomate Carmem. 
Também é conhecido 

como tomate ‘Longa vida’, porque 
dura bastante. Além do holandês, 
Débora, Italiano, Cereja, Sweet 
Grapes, entre outras variedades.

Na CEAGESP, segundo a tabe-
la de sazonalidade, o tomate co-
meça a ter uma produção forte a 
partir do mês de outubro e per-
manece assim até dezembro. Ja-
neiro já começa a ter uma oferta 
moderada. O produto é vendido, 
no Entreposto paulista, em caixas 
que variam de 18 até 20 quilos.

O item é o principal produ-
to comercializado na Central de 
Abastecimento de São Paulo. Ele 
ocupa a primeira colocação do 
Ranking de Produtos pelo Vo-
lume em Toneladas do Setor de 

Legumes e o segundo no geral, 
ficando atrás apenas da laranja. 
Sendo que, em 2016, foram mais 
de 280 mil toneladas vendidas.  
Já no primeiro trimestre de 2017, 
o fruto ainda se mantém na lide-
rança com aproximadamente 72 
mil toneladas.

Para o consumidor, a maneira 
mais adequada para guardá-lo é 
através de uma temperatura am-
biente, por volta dos 13ºC. Não é 
recomendável colocar na geladei-
ra, já que podem perder seu sa-
bor e sua textura. O fruto é muito 
utilizado nos pratos dos brasilei-
ros em forma de salada, acompa-
nhada com alface, ou ela somen-
te. Também, muito utilizada como 
molho industrial. O tomate é rico 
em licopeno, um agente antioxi-
dante e anticancerígeno que in-
tervém nas reações em cadeia das 
moléculas de radicais livres.

A Loja Rei do Óleo na Ceagesp é especializada em óleo de veículos da linha leve e pesada. Oferece os melhores produtos 
para o seu caminhão, passe lá e confira!  Galeria de Serviços próximo ao pescado.

Programa de Controle de Saúde Médico 
Ocupacional - PCMSO
Programa de Prevenção de Riscos Ambien-
tais - PPRA
Laudo Técnico de Condições Ambientais de 
Trabalho - LTCAT
Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP
Exames médicos: Admissão, Periódico, 
Retorno ao trabalho, Demisssionais.
Dra. Ana Maria Alencar (Diretora Médica)

Programas exigidos por lei:

Entre em contato com nos-
sos representantes
Fábio (11) 3832.4049 / 3835.9576 
/ 7871.2644 End. Edsed II sala 37
(em cima da padaria Nativa)

Mensalidades 
a partir de 

R$ 12,00 por 
funcionário
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A primavera começou oficial-
mente, no hemisfério sul, no dia 
22 de setembro. A nova estação 
vem para celebrar um dos mo-
mentos mais charmosos que são as 
belezas das flores. Recentemente, 
aconteceu um dos maiores eventos 
no setor, a 36ª Expoflora, maior 
exposição de flores e de plantas 
ornamentais da América Latina. 
“A Expoflora é uma grande vitrine 
do que o setor de floricultura está 
oferecendo ao mercado”, diz Kees 
Schoenmaker, presidente do Ibra-
flor.

Além de encantar, esse mer-
cado acaba movimentando a eco-
nomia brasileira. Foram fatura-
dos R$ 5,7 bilhões em 2014, R$ 
6,2 bi em 2015, R$ 6,65 bi em 
2016 e, para este ano, a previsão 
de crescimento em todo o País é 
de 9% com faturamento de R$ 
7,2 bilhões. Nada comparável, no 
entanto, ao crescimento de 12% 
a 15% registrado entre 2011 e 
2014. A queda foi provocada por 
mudanças no comportamento do 
consumidor. No entanto, o presi-

dente do Ibraflor é otimista.
“A floricultura brasileira é um 

setor vibrante e olhamos o futuro 
do mercado com confiança. Mes-
mo com a economia em baixa, 
apostamos sempre em inovação. 
Para fazer frente à crise econômica, 
os produtores passaram a otimizar 
custos. A área plantada aumentou 
apenas 0,5% em comparação a 
2016, mas os produtores também 
otimizaram as plantações e estão 
conseguindo produzir mais com a 
estrutura que já tinham”, explica.

A maior Feira de Flor do País 
fica localizada na CEAGESP. Se-
gundo a Companhia, semanal-
mente, são comercializadas entre 
800 e 1 mil toneladas de flores e 
plantas. Em cada um dos dias em 
que é realizada, circulam em mé-
dia de 5 mil a 8 mil pessoas no 
ETSP. De acordo com o balanço 
realizado pela SEDES - Seção de 
Economia e Desenvolvimento, 
em 2016, foram comercializadas 
mais de 39 mil toneladas. Já de ja-
neiro a julho de 2017, foram mais 
de 3 mil t. 

O alimento disponível no 
Entreposto Terminal de São 
Paulo da CEAGESP atrai ani-
mais domésticos como cachor-
ros e gatos e animais peçonhen-
tos. Muitos atacadistas mantêm 
gatos em suas empresas para o 
controle de ratos. 

O recente crescimento de 
casos de raiva desde 2015 as-
susta. A raiva é uma doença 
viral que causa encefalite pro-
gressiva aguda, é letal e leva à 
morte em 99,9% dos casos. 

O vírus da raiva ataca o sis-
tema nervoso central e se aloja 
no cérebro. A encefalite, infla-
mação do encéfalo, é o resul-
tado final da instalação e mul-
tiplicação do vírus no sistema 
nervoso central. Os sintomas 
da raiva são confusão mental, 
desorientação, agressividade, 
alucinações, dificuldade de 
deglutir, paralisia motora, es-
pasmos musculares, salivação 
excessiva. A raiva é transmitida 

aos seres humanos pela mordi-
da do animal infectado. Todos 
os mamíferos são suscetíveis ao 
vírus da raiva e podem transmi-
ti-la.

A única maneira de prevenir 
a raiva é a vacinação preventi-
va dos animais. Os donos dos 
animais são responsáveis pela 
vacinação e podem ser respon-
sabilizados pela transmissão da 
raiva pelo seu animal, se não 
vacinado.   

Todo mês de agosto, conhe-
cido como o mês do cachorro 
louco, a Prefeitura do Municí-
pio de São Paulo vacina cães e 
gatos em vários pontos de São 
Paulo, as datas e locais são di-
vulgados em seu portal todo 
ano: 

bit.ly/portaldaprefeitura

Você pode levar o seu cão 
ou gato na SUVIS (Supervisões 

de Vigilância em Saúde). As 
SUVIS estão espalhadas em to-
das as regiões paulistanas: Sul, 
Leste, Oeste, Norte:

bit.ly/suvis-sp

No caso de mordida de ani-
mal estranho e sem informação 
de vacinação é preciso lavar 
bem o local com água e sabão 
e procurar imediatamente um 
pronto socorro.

Maiores informações 
Lilian Uyema Matheus
Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP
11 36433827
cqh@ceagesp.gov.br

a PRIMaVERa E o 
MERCado dE FLoRES

VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL 
PELO CRESCIMENTO DA RAIVA!
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SEnaI InICIa CURSo dE 
PÓS-GRadUaÇÃo EM LoGÍSTICa da 
CadEIa do FRIo

JE - O Brasil possui uma extensão 
territorial que pode ser compara-
da com dimensões de continentes, 
por exemplo. Além de possuir tem-
peraturas que variam do calor do 
Nordeste ao frio do Sul. É possível 
realizar de forma eficiente a cadeia 
do frio por aqui?
Vinicius Martin - Sim, é possível 
realizar de forma eficiente a cadeia 
do frio, no Brasil. Mas, para que isso 
ocorra dois fatores devem ser ob-
servados obrigatoriamente: uso de 
tecnologia – em um País com di-
mensões continentais estendendo-
se de Norte a Sul a variação de tem-
peratura é bastante grande, assim 
os equipamentos de refrigeração 
utilizados ao longo da cadeia devem 
estar preparados para suportar esta 
característica. Também tecnologias 
de telemetria e atuação remota são 
essenciais para garantir a obser-
vância das condições ambientais ao 
longo de toda a cadeia. E o outro 
fator são as pessoas – Este é com 
certeza o aspecto mais importante 
da cadeia do frio. Sem a correta pre-
paração, sem uma visão holística de 
todo o processo, os diferentes parti-
cipantes podem resolver problemas 
locais com soluções que acabam por 
comprometer o restante da cadeia. 
Esta visão ampla da cadeia do frio só 
é obtida com capacitação adequada 
e experiência.

JE - Na sua concepção, onde acon-
tece a maioria das falhas na quebra 
da cadeia?
Vinicius Martin - Na minha concep-
ção, a maior parte das falhas ainda 
ocorre durante o transporte dos 
produtos ao longo da cadeia. Isto 
ocorre devido aos seguintes fato-
res: falta de infraestrutura na rede 
viária; falta de monitoramento das 
ações realizadas pelos motoristas e 

ajudantes durante esta fase da ca-
deia e; falta de capacitação dos en-
volvidos nesta fase.

JE – Falta informação ou falta estru-
tura para que não haja essa quebra? 
Vinicius Martin -As duas coisas. 
A infraestrutura é precária e com-
promete todas as cadeias de supri-
mento do País. Além disso, a falta 
de informação é latente em todos 
os setores da cadeia do frio. Muitas 
pessoas não têm a capacitação ne-
cessária para operar na cadeia fa-
zendo-o sem o devido preparo.

JE - A cadeia do frio dos alimen-
tos envolve vários segmentos, po-
rém, estão entrelaçados. É possível 
que um único profissional consiga 
abranger todo esse setor ou é pre-
ciso de uma especialização?
Vinicius Martin - Não. A multidisci-
plinaridade da cadeia exige especia-
lização em diversas funções como: 
Logística, Segurança Alimentar, 
Farmácia, Direito, etc. Desta forma 
abre-se uma grande oportunidade 
para que diversos profissionais se 
especializem na cadeia do frio.

JE – O curso oferecido pelo SENAI 
de pós-graduação tem como objeti-
vo a que público alvo?
Vinicius Martin - Para o acesso ao 
curso, o profissional deve ter forma-
ção superior em qualquer área. Além 
disso, é importante que ele atue di-
retamente ou indiretamente na ca-
deia do frio.

JE– Existe algum risco de seguran-
ça de trabalho, caso um profissional 
sem qualificação atue em câmaras 
frias?
Vinicius Martin - Muitos. A expo-
sição a variações de temperatura 
muito bruscas compromete a saúde 

do ser humano. Além da observação 
das regras exigidas na legislação 
trabalhista é essencial que os ope-
radores conheçam os riscos envolvi-
dos e como mitigá-los. 

JE – Qual a importância do monito-
ramento da temperatura do alimen-
to?
Vinicius Martin - É essencial. Os 
processos de deterioração ocorrem 
continuamente ao longo da cadeia 
e estão diretamente relacionados à 
temperatura ambiente do alimento. 
Assim, falhas no processo de refri-
geração, mesmo que pontuais e que 
não sejam observadas nas pontas 
da cadeia podem comprometer a 
qualidade do produto e até se tor-
nar uma questão de saúde pública.

JE – Qual a diferença entre o produ-
to congelado, resfriado e climatiza-
do? 
Vinicius Martin - É basicamente a 
temperatura de armazenamento e 
transporte dos produtos: conge-
lado: Abaixo de -18ºC; refrigerado: 
Entre 0ºC e 4ºC; climatizado: até 
25ºC.

Informações:
Curso: Pós-Graduação - Logística da 
Cadeia do Frio
Duração de 18 meses (360 horas) 
Investimento: 18 parcelas de 
R$ 590,00.
Telefone: (11) 2065-2810
As aulas serão desenvolvidas na:
Escola SENAI “Morvan Figueiredo” 
Rua Oratório, 215 – Mooca - - São 
Paulo – SP
Escola SENAI “Oscar Rodrigues Alves” 
Rua Mil Oitocentos e Vinte e Dois, 76, 
Ipiranga - São Paulo – SP.

jE conversou com o Professor vinicius 
de martin viude eXPeriente na Área

A cadeia do frio é um setor muito importante para que o alimento possa chegar e 
ser consumido sem perda pelo consumidor. Para isso, não basta apenas investir em 
tecnologias, máquinas e equipamentos se o Brasil não tiver mão de obra qualifi-
cada. Pensando nesse mercado: especializada na área de Logística, a Escola SENAI 
- Morvan Figueiredo, em parceria com a Escola SENAI - Oscar Rodrigues Alves, em 
Refrigeração e Climatização, desenvolveram o curso de pós-graduação lato sensu de 
Logística da Cadeia do Frio com certificação realizada pela Faculdade de Tecnologia 
SENAI “Roberto Simonsen”.
Vinicius de Martin Viude é um dos coordenadores do curso. Graduado em Engenharia 
Elétrica, com ênfase em Microeletrônica. Além de ser mestrando em Engenharia de 
Produção pela Escola Politécnica da USP (POLI). Trabalha no SENAI, há mais de 20 
anos e coordena cursos na área de logística desde 2014. 

 A educação na área de 
logística é mais importante 
ainda, por se tratar de uma 
área com grande potencial 
para desenvolvimento 
de novas tecnologias 
que possam contribuir 
para as empresas 
brasileiras. Acredito 
que principalmente no 
universo das pequenas e 
médias empresas há uma 
grande necessidade de 
soluções de logística que 
sejam mais eficientes e é 
através da formação de 
bons profissionais que 
atuarão nestas empresas 
que estas soluções serão 
encontradas.   



ThERMo KInG TEM UM 
PaPEL IMPoRTanTE na 
LoGÍSTICa dE REFRIGERadoS
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JE - Muitos produtos no Brasil deve-
riam ser transportados com refrige-
ração e não são. Por que isso ocorre?  
Como mudar essa realidade?
Roberto Hira - Houve grandes 
avanços na última década. O con-
junto equipamento-baú-caminhão 
e os sistemas de rastreabilidade 
melhoraram muito a qualidade do 
transporte. A segurança e a confian-
ça de que os produtos são transpor-
tados de forma correta também au-
mentaram. Mas ainda há muito que 
fazer. Para mudar esse cenário, além 
de investimentos na infraestrutura 
aliada ao cumprimento dos padrões 
de qualidade, é preciso investir em 
capacitação e treinamento das pes-
soas envolvidas na cadeia do trans-
porte refrigerado de alimentos. 

JE - A CEAGESP transporta frutas 
para o Brasil inteiro e os caminhões 
precisam ser frigorificados para 
manter a qualidade do produto. 
Muitos utilizam da marca Thermo 
King. Como é ser uma das marcas 
preferidas pelos permissionários?
Roberto Hira - Em primeiro lugar 
é uma grande honra para nós da 
Thermo King termos a confiança 
dos nossos clientes. Mas, principal-
mente, é uma enorme responsabi-
lidade, pois a preferência reflete a 
grande expectativa sobre as solu-
ções da Thermo King, seja pelo ren-
dimento e tecnologia do produto 
e a eficiência de nossa rede de re-
presentantes.  Cabe à Thermo King 
continuar focada em entregar aos 
nossos clientes produtos e serviços 
cada vez melhores.

JE - Qual o tamanho da frota frigo-
rificada no Brasil? Isso é pouco ou 
muito comparado com os outros 
países da América Latina?
Roberto Hira - Hoje eu diria que 
são aproximadamente 60 mil cami-

nhões frigorificados no País. Porém, 
se compararmos com o Chile, que 
é um país que tem um mercado de 
hortifrúti mais bem qualificado, a 
nossa frota, em percentual, é bem 
menor. Se compararmos, ainda, com 
a Europa, por exemplo, a diferença 
é ainda maior. Na Espanha, cerca de 
1/3 dos cerca de 400 mil caminhões 
são frigorificados. 

JE - Quais são os principais desafios 
do setor de transporte refrigerado 
no Brasil nos próximos anos? O que 
o mercado deve esperar?
Roberto Hira - O setor de trans-
porte refrigerado, assim como ou-
tros setores, tem como principal 
desafio a falta de infraestrutura nas 
rodovias. Os motoristas não têm o 
mínimo necessário de segurança e 
conforto. Não existem locais ade-
quados para as paradas e descanso 
obrigatórios exigidos por lei. Melho-
rar a infraestrutura das estradas de 
um país continental como o nosso é 
o grande desafio.

JE - Recentemente a Thermo King 
falou sobre a necessidade de regu-
lamentação em todos os segmentos 
do transporte refrigerado na cadeia 
do frio. Como isso impacta o setor?
Roberto Hira - O impacto do não 
cumprimento de regras e a falta de 
fiscalização afeta e desgasta muito 
a imagem do setor. Um bom exem-
plo foi o que aconteceu na “Ope-
ração Carne Fraca”, onde as regras 
existiam, porém não estavam sendo 
cumpridas. A Thermo King se pauta 
pela ética e pela transparência no 
relacionamento com seus parceiros 
e clientes.  E acredita que esse é o 
caminho para que o setor cresça 
ainda mais e aumente a confiança 
do consumidor e dos importadores 
de produtos brasileiros.

JE - A temperatura varia em diver-
sas regiões do Brasil, por exemplo, 
muitos alimentos podem ser trans-
portados de São Paulo (tempera-
tura média de 19ºC) para a Bahia 
(temperatura média de 27ºC), por 
isso, o equipamento de refrigeração 
precisa ter a confiabilidade necessá-
ria para garantir a refrigeração ade-
quada dos alimentos durante todo o 
trajeto. Quais são as principais tec-
nologias incorporadas nos produtos 
da Thermo King hoje para garantir 
essa confiabilidade?
Roberto Hira - Os produtos da 
Thermo King possuem controlado-
res inteligentes que colocam a má-
quina na condição mais adequada 
possível, independente da tempera-
tura externa. Na Europa, por exem-
plo, tem países que vão de tempe-
raturas negativas para positivas de 
uma estação para a outra. Aqui no 
Brasil a variação é menor.

JE - Quais são os alimentos que pre-
cisam de mais cuidado durante o 
transporte refrigerado?
Roberto Hira - São os hortifrútis, 
flores, e fármacos. Consideramos 
ter mais cuidados com os alimentos, 
porque não podemos ter uma tem-
peratura muito alta e nem muito 
baixa, necessitando de equipamen-
tos com capacidade e fluxo de ar 
adequados para a manutenção mais 
homogênea possível da temperatu-
ra no baú. Além disso, é necessário 
certo cuidado com a umidade des-
ses produtos.

JE - Os profissionais do setor enten-
dem que o treinamento e a capacita-
ção contínua é algo necessário para 
garantir que todo o processo do 
transporte refrigerado aconteça de 
forma eficaz, evitando problemas e 
perdas de qualidade dos alimentos? 
Como a Thermo King trabalha com 

essa questão de treinamento?
Roberto Hira - A Thermo King 
tem um foco grande sobre esse 
importante ponto, tanto que há 
treinamentos para clientes e repre-
sentantes da empresa. Temos um 
departamento exclusivo para isso 
na Thermo King. Nós também rea-
lizamos treinamento nas instalações 
do próprio cliente. Isso tudo porque 
entendemos que não adianta colo-
car um equipamento de alta tecno-
logia, desenvolver um produto de 
alta qualidade se, por outro lado, 
não levarmos aos clientes o conhe-
cimento necessário para utilização 
do equipamento da melhor forma 
possível.

A empresa é uma das referências no segmento, principalmente, no abastecimento 
do maior mercado atacadista da América Latina, a CEAGESP. Ela é líder no setor de 
equipamentos de refrigeração para transporte no mundo todo. Por isso, o Jornal 
Entreposto procurou conversar com um representante para saber um pouco desse 
mercado e também das diretrizes da Companhia. 
Roberto Hira é Coordenador de Planejamento de Vendas e Operações da Thermo 
King Brasil. Ele lidera as atividades de planejamento de demanda e projetos de apoio 
às vendas, através do relacionamento com as áreas de Logística, ISC, FP&A, contato 
contínuo com a rede de concessionários Thermo King e desenvolvimento de relacio-
namento com Embarcadores. 
Formado em Engenharia de Alimentos pela Unicamp, com pós-graduação em Gestão 
de Estratégia de Empresas, também pela Unicamp.

 Em primeiro lugar é 
uma grande honra para 
nós da Thermo King 
termos a confiança dos 
nossos clientes. Mas, 
principalmente, é uma 
enorme responsabilidade, 
pois a preferência reflete a 
grande expectativa sobre 
as soluções da Thermo 
King, seja pelo rendimento 
e tecnologia do produto e 
a eficiência de nossa rede 
de representantes.  Cabe 
à Thermo King continuar 
focada em entregar aos 
nossos clientes produtos 
e serviços cada vez 
melhores.   
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VAREJOCOLHEITA

TRANSPORTE TRANSPORTE

TRANSPORTE

PACKING HOUSE REDE DE DISTRIBUIÇÃO

CICLO DA 
CADEIA DO FRIO



GuILhERME ARAujO

Com os exatos 8.514.876 Km2, o 
Brasil possui uma dimensão que cabe-
ria, perfeitamente, no território total da 
Europa, este com 10.180.000 km². A 
questão é que o País, localizado no conti-
nente sul-americano, possui temperatu-
ras quentes e com este clima tropical faz 
com que a comercialização dos produtos 
para dentro das fronteiras não seja um 
trabalho assim tão fácil de realizar. Al-
guns alimentos, principalmente, frutas e 
verduras, além de flores são tão sensíveis 
que não suportam viagens longas e nem 
a exposição excessiva ao calor. Consequ-
ência disso, Infelizmente, o desperdício 
acaba sendo de grande proporção. Ainda 
mais que, segundo os dados demonstra-
dos, em 2016, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) mais 
de 7 milhões de brasileiros ainda passam 
fome. Dois contrastes de realidade, já 
que o País se engloba como um dos prin-
cipais produtores agrícolas do mundo e 
mesmo assim, grande parte da população 
se encontra em situação de insegurança 
alimentar. 

O Jornal Entreposto chegou a abor-
dar esse tema, na edição de abril do ano 
passado, PRINCIPAL CAUSA DO 
DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS 
É O TRANSPORTE INEFICIENTE 
- O BRASIL ESTÁ ENTRE OS DEZ 
PAÍSES QUE MAIS DESPERDI-
ÇAM ALIMENTOS NO MUNDO. 
Nele consta que a Organização das 

Nações Unidas para Agricultura e Ali-
mentação (FAO) relata que são mais de 
10 milhões de toneladas, cerca de 40% 
da produção agrícola, que não chegam 
ao seu destino final. E não é só isso, o 
problema não fica, somente, na questão 
da logística, sendo que algo em torno 
de 35% de toda a produção brasileira 
fica perdida já na fase de início de pós-
colheita. 

Um assunto bem delicado e impor-
tante, tanto que a União Europeia e o 
Brasil vão discutir, no dia 31 de outubro 
deste ano, no Rio de Janeiro, o seminá-
rio Sem Desperdício. O objetivo é am-
pliar a discussão e o compartilhamento 
de experiências para reduzir as perdas de 
mantimentos.

Porém, o que poderia ser feito, no 
momento, segundo especialistas no setor, 
para tentar minimizar ao máximo essa si-
tuação, seria a utilização correta da cadeia 
do frio. A empresa americana Dow, que 
está há mais de 60 anos no País, é uma das 
principais do ramo de produtos químicos 
e trabalha engajando a cadeia para que a 
conservação seja feita de forma eficaz. Para 
isso, investe continuamente em inovações 
e tecnologias deste segmento, trazendo 
soluções positivas para o meio ambiente. 
“Um dos focos de atuação é a difusão da 
eficiência energética, com a disseminação 
de soluções para isolamento para a cadeia 
do frio, minimizando a utilização de equi-
pamentos geradores de frio e calor, man-

tendo a temperatura adequada de con-
servação de alimentos no seu transporte e 
armazenamento, para que eles durem por 
mais tempo, consumindo menos energia 
e emitindo menos gases de aquecimento 
global”, esclarece Marcelo Fiszner, dire-
tor de Marketing de Poliuretanos da Dow 
para América Latina.

Com essa prática, da cadeia do frio, 
inibe-se, por exemplo, o crescimento de 
culturas de microrganismos, além das 
atividades de enzimas e reações quími-
cas, responsáveis pela deterioração dos 
tecidos de origem animal e vegetal. Res-
saltando que o resfriamento apenas man-
tém a qualidade presente inicialmente, 
sendo assim, não é capaz de melhorar 
suas características nutricionais. O intui-
to é de preservar por mais tempo e deixar 
com a qualidade bem próxima a de um 
fresco. “É um eficiente processo de con-
servação. Uma vez congelado, o alimento 
se torna rígido e com isso, o desenvolvi-
mento de microrganismos e o processo 
de deterioração são drasticamente retar-
dados”, é o que explica a nutricionista 
Fabiana Honda, da PB Consultoria.

Mas para entender melhor como fun-
ciona todo esse mecanismo, antes é pre-
ciso saber a diferença entre os termos. 
Os produtos resfriados são conservados 
em temperaturas que variam entre 0 ºC 
e 2 ºC. Como nos casos da maçã, pera, 
pêssego, uva, alface, aspargo, beterraba, 
entre outros. Enquanto os climatizados 

de 3 ºC até 14 ºC, como a laranja, a 
banana, o mamão, o limão, a manga e 
o pepino. Já os congelados ficam entre 
-18ºC e -25ºC, como as polpas de fru-
tas, por exemplo. 

A White Martins, empresa brasileira 
que também possui unidades em outros 
países, atua basicamente no mercado 
de fabricação de gases industriais. Esses 
elementos, como o nitrogênio é utiliza-
do na refrigeração e no congelamento 
de alimentos. Segundo a Companhia, 
este produto também desempenha um 
papel fundamental na redução da dete-
rioração, descoloração e perda de sabor, 
além de reforçar as embalagens para o 
varejo.

Recentemente, uma pesquisa re-
alizada pela Infinite Research deno-
minado “Global Cold Chain Market 
2014-2018” estima que este mercado 
irá crescer 16% até 2018. Entretanto, 
para cadeia de frio que envolve o setor 
farmacêutico. Já no cenário FLV – Fru-
tas, Legumes e Verduras, essas medidas 
não são adotadas adequadamente e nem 
por grande parcela do setor hortifruti-
granjeiro. “Nós não temos uma cadeia 
de frios instaladas no País, o que con-
tribui para que o produto estrague mais 
facilmente. Além disso, as estruturas 
de comercialização fazem com que esse 
produto demore em chegar até o consu-
midor final”, é o que afirma a pesquisa-
dora da Embrapa, Milza Moreira.

DO PRODUTOR ATÉ O CONSUMIDOR, A CADEIA DE FRIO COLABORA PARA QUE O 
PRODUTO NÃO SE ESTRAGUE 

do InÍCIo ao FIM, SEM QUEBRaR a 
CadEIa do FRIo
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Outros estabelecimentos possuem câ-
maras frias para estocar os produtos até 
a sua distribuição. Entretanto, segundo a 
Associação Brasileira da Indústria de Ar-
mazenamento - ABIAF, há 4,5 milhões de 
m² de câmaras frigoríficas no País – sen-
do este um número muito inferior quan-
do comparado a países como os Estados 
Unidos, com 48 milhões de m², e Japão, 
com 25 milhões de m², por exemplo. Mes-
mo com essa pouca quantidade, caso, as 
empresas brasileiras queiram mudar este 
cenário, antes da instalação das câmaras 
frigoríficas, deve ser realizado um proje-
to, que determinará características como 

cumprimento, tipo de porta, entre outros. 
Além da segurança que envolve os ali-

mentos, também, há a questão da segu-
rança dos profissionais que atuam dentro 
desses espaços com temperaturas extre-
mas, abaixo de zero. Quem trabalha em 
câmaras frigorificadas precisam obriga-
toriamente de equipamentos de proteção 
individual - EPI’s. A lei trabalhista define 
que para os empregados que trabalham no 
interior das câmaras e para os que movi-
mentam mercadorias do ambiente quente 
ou normal para o frio e vice-versa, depois 
de 1 hora e 40 minutos de trabalho con-
tínuo, será assegurado um período de 20 

minutos de repouso, computado esse in-
tervalo como de trabalho efetivo.

A Fischer S/A, pioneira na introdução 
da maçã brasileira no mercado internacio-
nal e uma das que abastecem a CEAGESP, 
possui um complexo industrial formado 
por três modernas unidades. Segundo a 
empresa, a área total é de aproximadamen-
te 65.663 m² e com uma estrutura de 105 
câmaras frigoríficas, onde podem ser ar-
mazenadas até 70.000 toneladas de maçãs. 
A maioria dessas câmaras opera em um re-
gime chamado de Atmosfera Controlada.

O Entreposto paulista recebe merca-
dorias de todas as partes de Norte a Sul 

do Brasil e também de fora. Por isso, as 
empresas que trabalham com importação 
e exportação, em seus boxes, utilizam de 
câmaras frias para manter a temperatura 
quando elas chegam até a comercialização. 
Como no caso da Joraik Frutas, que traba-
lha com bananas para o exterior, principal-
mente para Argentina e Uruguai. Sendo 
que as frutas são embaladas em caixas, por 
volta de 21 quilos que vêm em caminhões 
das regiões produtoras, totalmente verdes, 
chegam ao Mercado, onde elas são des-
carregadas e armazenadas em uma câmara 
fria. Elas ficam por 48 horas, depois, elas 
já estão aptas para as vendas.

BRaSIL PoSSUI QUanTIdadE InSUFICIEnTE dE CÂMaRaS FRIaS



TRanSPoRTE: UM doS GRandES 
PRoBLEMaS

Depois de sair das câmaras fri-
gorificadas ou das Packing Hou-
ses, um dos grandes problemas da 
quebra da cadeia do frio fica por 
conta do transporte da mercado-
ria. De acordo com os registros da 
Anfir (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Implementos Ro-
doviários) em 2013, algo em tor-
no de 3% de caminhões pesados e 
5% dos segmentos leves e médios, 
contam com equipamento de re-
frigeração. Em países cujo incen-
tivo é maior, como a Espanha, 
esse número pode chegar a 30%. 
É muito importante, o produto 
já sair do setor de armazenagem 
e ser transportado com a mesma 
temperatura.  

A empresa Difar está há mais 
de 20 anos comercializando pro-
dutos nacionais e importados na 
CEAGESP. São frutas vindas de 
diversos países da América do Sul 
e também da Europa, como Chi-
le, Argentina, Espanha e Portu-
gal. Sendo que a empresa realiza 
o abastecimento de Norte a Sul 
do Brasil inteiro. Principalmente, 
atendendo sacolões e hortifrútis. E 
para transportar maçã, pera, uva, 
ameixa, por exemplo, são utiliza-

dos caminhões novos e seminovos. 
Porém, todos frigorificados para 
conservar e manter a qualidade 
durante o trajeto até o armazena-
mento em câmaras frias.

No mesmo ramo, para o em-
presário Caetano Genaro Jr., sócio 
proprietário da empresa Nutritiva 
Importadora e Comércio de Fruta 
LTDA, com o passar do tempo, a 
tecnologia vem ajudando na co-
mercialização, principalmente, na 
exportação. Isso, porque, com fro-
tas modernas capaz de transportar 
quantidades maiores e com uma 
refrigeração adequada. “Nos anos 
80, quando eu comecei a traba-
lhar com frutas, por exemplo, um 
caminhão de maçã que vinha da 
Argentina carregava 850 caixas. 
Hoje em dia, a carreta frigorífica 
transporta 1.200 caixas de maçãs. 
Hoje em dia, nós temos facilidade 
de transporte refrigerado da Eu-
ropa, o que antes não tinha nos 
anos 80 e 90”, relembra Caetano 
Genaro Jr. 

As principais marcas de cami-
nhões, dependo da necessidade do 
cliente, já saem de fábricas com 
sistema de refrigeração. Sendo 
que em 2016, a Mercedes liderou 

as vendas de caminhões para o 
transporte de cargas frigorificadas 
no País. Com o emplacamento de 
1.023 unidades de janeiro a julho 
do ano passado. Porém, ainda é 
pouco para atender à deman-
da da logística da cadeia de frio. 
No caso de frotas que ainda não 
possui o recurso é preciso realizar 
uma adaptação. A Thermo King 
é uma das principais empresas de 
equipamentos do setor. “A capa-
cidade de controlar a temperatura 
máxima e mínima faz a diferença 
entre as empresas que oferecem 
qualidade e aquelas que simples-
mente dependem de fatores exter-
nos. Como o Brasil é um país em 
que muitas vezes temos as quatro 
estações do ano em um único dia 
e a temperatura também muda de 
uma região para a outra, a aplica-
ção correta dos equipamentos de 
refrigeração, a observância de re-
gulamentação e consequente fisca-
lização em todos os pontos da ca-
deia do frio garantirão a qualidade 
dos produtos na ponta final do 
consumo e protegerão os operado-
res da cadeia evitando prejuízos”, 
disse Dario Ferreira, Diretor Geral 
da Thermo King.

A cadeia do frio tem um 
fator muito importante, sen-
do que ela não pode de forma 
alguma ser quebrada, ou seja, 
do início que é a colheita até o 
consumidor final não pode ha-
ver interrupção na temperatura. 
Para o Engenheiro de Produção, 
MBA em Gestão da Qualidade 
e Produtividade e Mestrado em 
Tecnologia, Gerson Brião da 
Silva, a temperatura tem que 
ser mantida constantemente 
no ciclo que a envolve. “Existe 
uma grande responsabilidade 
pelo profissional desta área. A 
cadeia de suprimentos fria deve 
ser capaz de sustentar de forma 
eficiente o escoamento de  pro-
dutos perecíveis desde os pontos 
de origem até o consumo final, 
utilizando-se das competências 
de gestão e de infraestrutura. 
Relativo à gestão, há de se pre-
ocupar, principalmente, com a 

integração entre as várias fases 
do processo operacional, pois 
as interfaces apresentam gran-
des flutuações térmicas”, explica 
Gerson Brião.

Outro grande desafio fica 
por conta da manutenção, ainda 
mais, sem contar como que ela 
é feita, hoje em dia, e a manei-
ra como é realizada ocasionam 
em uma defasagem. Isso resulta 
em inúmeras perdas para o em-
preendimento, sem contar que 
coloca em risco à saúde huma-
na. “Muitas empresas fazem o 
controle exigido pela vigilância 
sanitária com medições pontu-
ais, geralmente de duas em duas 
horas, com anotações em uma 
planilha impressa. Esse tipo de 
controle de temperatura é cheio 
de falhas e coloca o seu negócio 
em risco diariamente, pois não 
dá visibilidade para o gestor. O 
ideal é ter um método de con-

trole de alimentos contínuo, 
com medição em tempo real, e 
que envie alertas para o celular 
ou e-mail quando as tempe-
raturas entrarem em estágios 
críticos, acima ou abaixo dos 
recomendados”, esclarece Lucas 
Almeida que é formado em En-
genharia Elétrica pela USP.

Medidas e conceitos também 
adotados pela empresa Trebes-
chi, uma das principais produ-
toras e distribuidoras de tomates 
do País. “Rastreamos nossos fru-
tos desde a colheita até a entre-
ga aos supermercados. Eles são 
classificados eletronicamente 
de forma rigorosa e embalados 
de maneira a atender diferentes 
públicos e exigências. Depois de 
passar pelo Packing House, são 
transportados sob refrigeração, 
garantindo qualidade em todo o 
ciclo”, explica o presidente Ed-
son Trebeschi.

FaLha no MonIToRaMEnTo da 
TEMPERaTURa
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A Trebeschi inaugurou, re-
centemente, um novo Packing 
House, no município de Lebon 
Régis, no Oeste de Santa Cata-
rina. O centro fica responsável 
pela distribuição de frutos a 
todo o Brasil e a alguns países 
da América do Sul, com a uti-
lização das tecnologias mais 
modernas para o controle de 
qualidade. Sendo que já contava 
com uma unidade em Araguari, 
em Minas Gerais, e pontos de 
distribuição no maior mercado 
atacadista da América Latina, 
a Companhia de Entrepostos e 
Armazéns Gerais de São Paulo, 
a CEAGESP.

Em modo geral, para en-
tender esse termo em inglês já 
dito anteriormente, a explica-
ção é bem simples: no campo, 
o produto é colhido e a próxi-
ma etapa pode variar muito. O 
alimento pode ser transportado 

de imediato ou armazenado até 
o dia do transporte. Quando es-
tocado, ele fica em temperaturas 
baixas que variam dependendo 
da hortaliça em geral. Geral-
mente, muitas empresas optam 
por local, galpão ou qualquer 
instalação destinada à embala-
gem, denominada de Packing 
House. Neste local é realizada a 
recepção do item após a colhei-
ta, seguindo as normas do Mi-
nistério da Agricultura Pecuária 
e Abastecimento - MAPA.

O Governo do Estado de São 
Paulo entregou, em 2016, para 
23 produtores rurais da Asso-
ciação Passiflora de Produtores 
Rurais de Adamantina e Região, 
a APPRAR, uma nova Packing 
House. A nova unidade conta 
com uma moderna estrutura 
para o processamento das olerí-
colas e está equipado com itens 
como: câmara fria de congela-

mento e de resfriamento; ba-
lanças digitais com impressora 
integrada; centrífuga de vegetais 
com cesto móvel de plástico per-
furado; cortadora e raladora de 
legumes e transversal de folhas; 
seladora a vácuo de mesa; cube-
teira de legumes; descascadora 
abrasiva; triturador acoplado a 
trator; lavadora hidrodinâmica 
de vegetais; lavador de botas e 
mãos; caixas plásticas; e cami-
nhão com baú isotérmico para 
transporte da produção. “São 
recursos importantes do Esta-
do em contrapartida ao investi-
mento dos produtores. É apoio 
ao associativismo e ao coopera-
tivismo. Todo o objetivo é me-
lhorar a qualidade dos produtos, 
a renda dos agricultores, fortale-
cer a agroindústria e melhorar a 
renda e a produção da região”, 
disse o governador Geraldo Al-
ckmin.

O Jornal Entreposto esteve 
na Febrava, principal feira de 
negócios do setor AVAC-R 
(Aquecimento, Ventilação, Ar 
condicionado e refrigeração) 
da América Latina. A 20 edição 
contou com mais de 30 mil 
visitantes, nos três dias de 
evento. A exposição aconteceu 
no são Paulo expo, são Paulo 
– SP, entre os dias 12 e 15 de 
setembro.
No espaço foi segmentado 
em diversos departamentos, 
ilhas temáticas, e a Cadeia do 
Frio, por exemplo, trouxe aos 
visitantes novas soluções e 
equipamentos deste impor-
tante segmento que envolve 
a produção de matéria prima, 

industrialização, transporte, 
armazenagem e comerciali-
zação de produtos sensíveis 
à temperatura. Além de 
fabricantes de produtos que 
sejam dependentes do uso da 
Cadeia do Frio, como indústria 
farmacêutica e de alimentos.
segundo eduardo doria, res-
ponsável pelo espaço, o maior 
desafio do segmento está na 
manutenção de produtos pe-
recíveis dentro de padrões se-
guros de temperatura durante 
o processo de transporte. 
“Sem dúvida todas as etapas 
da cadeia são importantes 
e merecem atenção, porém 
quando se trata de distribuição 
de produtos, principalmente 

em se tratando de comércio 
exterior, se faz necessário o 
uso correto de equipamentos. 
Além de soluções inovadoras 
com foco na eficiência logística 
e energética”, ressalta Doria.
Outra ilha foi a do SENAI - 
serviço nacional de aprendi-
zagem Industrial e da FATEC 
- faculdade de tecnologia 
de são Paulo, as principais 
instituições de ensino público 
de São Paulo para o setor de 
climatização. As duas escolas 
profissionalizantes trouxeram 
conhecimentos técnicos e su-
perior, por meio de palestras, 
projetos e workshops, além de 
apresentarem suas carretas 
didáticas.

ModERnIdadES E SoLUÇÕES daS 
PaCKInG hoUSES

je NO MAIOR eveNTO de ReFRIgeRAÇÃO dA AMÉRIcA lATINA

15www.jORNAleNTRePOsTO.cOM.bR | SETEMBRO / 2017   I  eNTRePOsTO  



especial

de MARcHI, UMA dAs gIgANTes dO seTOR eM PROdUTOs cONgelAdOs 

16

Outro detalhe importante fica 
por conta da embalagem. A ma-
neira como o produto é manuse-
ado e transportado conta muito. 
Geralmente, na CEAGESP, os 
alimentos são comercializados 
por caixas de papelão ou até mes-
mo a de madeira. Sendo que este 
último, além da fruta, verdura, 
legumes sofrerem algum tipo de 
danificação durante o trajeto, que 
depois será rejeitado pelo consu-
midor, segundo especialistas na 
área, este tipo de armazenagem 
é completamente arcaica e pre-
judicial. Isso porque, as caixas de 

madeira, elas deveriam ser des-
cartáveis, para serem utilizadas 
somente uma vez e depois recicla-
das. Na verdade, o que acontece 
é que a caixa acaba sendo reutili-
zada. Em seu site, a Companhia 
de Entreposto e Armazéns de São 
Paulo ressaltou que a embalagem 
é instrumento de identificação, 
proteção, movimentação e expo-
sição de frutas e hortaliças frescas. 
Bem rotulada, ela é o primeiro 
passo na construção da marca do 
produtor. Desse modo, garante 
o sabor, a aparência e a seguran-
ça alimentar do produto. Perce-

be-se, nos últimos tempos, uma 
diminuição no uso de caixas de 
madeira e um aumento das em-
balagens de plástico e de papelão, 
além de sacarias (sacos). Como 
exemplo, em 2014 passaram pelo 
Entreposto Terminal São Paulo 
(ETSP), mais de 230 milhões de 
embalagens – cerca de 139 mi-
lhões foram caixas de papelão, 
plástico e sacos e pouco mais de 
91 milhões em madeira.

Outra alternativa é apresenta-
da pela Termotécnica. Líder em 
seu segmento no Brasil, a empresa 
trabalha com uma linha de con-

servadoras térmicas produzidas 
em EPS (isopor®), que contri-
buem para a redução do desperdí-
cio de alimentos em toda a cadeia 
logística, do produtor ao consu-
midor final. Funciona da seguinte 
maneira, ao armazenar alimentos, 
as conservadoras mantêm a tem-
peratura, a umidade e a higiene, 
ampliando o tempo de vida (shel-
f-life), a qualidade e preservando 
boa parte dos nutrientes e o peso 
dos alimentos.

Em pesquisa sobre a influên-
cia do tipo de material utilizado 
nas embalagens após a colheita, 

a Universidade da Califórnia, nos 
EUA, reforça que, no caso da uva, 
o aumento da temperatura é um 
dos aceleradores da maturação du-
rante a conservação. Como o EPS 
é um conservador térmico, esse 
tempo de maturação é ampliado 
consideravelmente. “Com a con-
servadora DaColheita, as frutas, 
legumes e verduras podem per-
manecer até 20% mais tempo nas 
gôndolas dos estabelecimentos co-
merciais em comparação com ou-
tros tipos de embalagem”, afirma 
Nivaldo Fernandes de Oliveira, 
Diretor Superintendente.

EMBaLaGEM ConTRIBUI PaRa ManTER a TEMPERaTURa 

Uma das maiores empresas de 
alimentos congelados do Brasil, a 
De Marchi Indústria e Comércio 
de Frutas conhece muito bem a 
cadeia do frio e o ciclo que en-
volve o agronegócio. Isso porque, 
já está há 70 anos nesse mercado, 
iniciando como produtora de 
frutas frescas e hoje como uma 
das indústrias de hortifrútis que 
mais cresce no País. Do campo ao 
consumidor, a De Marchi abas-
tece as principais redes varejistas. 
Sendo que na maior Central de 
Abastecimento da América Lati-
na e a terceira maior do mundo, 
a CEAGESP, ela faz parte desse 
ponto de distribuição. 

“Hoje, nós temos vários bra-
ços, braços na agricultura que 
nasceu lá em 1942, e que ainda 
existe, além de braços na comer-
cialização do produto fresco. E 
nós estamos crescendo em todos 
esses braços. Porém, o funda-
mento é o mesmo: produzir, co-
mercializar um produto que seja 
saudável e que possa alimentar 
bem as pessoas”, é o que explica 
a diretora comercial, Rachel De 
Marchi. 

O segmento da empresa faz 
parte da rotina de quem vive, 
principalmente, na cidade. A vida 
na metrópole é bem atribulada e 
a falta de tempo faz com que os 
brasileiros consomem cada vez 
mais fast food, ou seja, comidas 
rápidas, lanches, por exemplo. 
De acordo com o levantamen-
to realizado pela EAE Business 
School, o gasto com fast food por 
habitante, no Brasil, em 2014, foi 
de 265 reais, e o consumo deve 
crescer em 30,88% até 2019. 
Porém, o problema não fica so-

mente nisso, os que compram 
FLV – frutas, legumes e verduras 
acabam, também pela correria 
do dia a dia, não consumindo 
tudo aquilo que foi adquirido em 
tempo hábil. Já que não é possí-
vel realizar compras diariamente 
nos supermercados. Resultando 
assim, em um grande desperdício 
de alimentos. Segundo os dados 
da APAS, Associação Paulista de 
Supermercados, em 2015, o nú-
mero de idas ao supermercado 
por domicílio caiu de 85 para 81 
vezes no ano.

Uma boa saída seria o con-
sumo de alimentos congelados, 
que é bem diferente de produtos 
industrializados. Por isso, a De 
Marchi trabalha com um grupo 
de nutricionistas para acompa-
nhar de perto e constatar que 
não há perda de nutrientes. “Um 
produto congelado nada mais é 
do que o mesmo produto fresco 
com prazo de validade estendido. 
Na verdade, quando você congela 
no ponto ideal de maturação do 
produto, você conserva todos os 
nutrientes”, esclarece Rachel. 

Para que isso seja possível, a 
empresa utiliza de modernidade e 
através de um túnel de congela-
mento, onde o alimento fica ar-
mazenado em temperaturas que 
chegam até -40º C. “A existência 
desse túnel é extremamente im-
portante para o nosso negócio, 
porque, ele congela tão rápido 
que as fibras, elas se conservam, 
pois, a água de dentro da fruta, 
no caso do morango, por exem-
plo, ela não migra para se juntar 
com outras moléculas de água. 
Sendo que o produto quando 
descongela, ele retorna muito 

perto do alimento in natura”, 
conclui.

Para realizar o abastecimento, 
a logística funciona da seguinte 
madeira: a frota sai da própria 
fábrica, que fica em Jundiaí, mu-
nicípio localizado a 60 km de São 
Paulo. O Jornal Entreposto foi até 
a sede para conhecer de perto. To-
dos os caminhões são frigorifica-
dos e para que não haja a quebra 
da cadeia do frio. Os alimentos 
são mantidos em temperaturas de 
-20º C, em câmaras frias. Depois, 
eles têm que ser transportados até 
o seu destino final até -18º C, isso 
para garantir a qualidade. São di-
versos produtos comercializados 
pela De Marchi como polpas de 
frutas, legumes e verduras conge-
ladas. “Hoje processamos 35 ti-
pos de frutas, mais de 14 tipos de 
verduras e legumes, temos uma 
linha completa. Nós temos hoje 
158 SKU para o varejo”. O Ter-
mo SKU – Stock Keeping Unit, 

em português significa: unidade 
de manutenção de estoque. Em 
um hipermercado, por exemplo, 
pode chegar a trabalhar com 60 
mil SKUs, pois qualquer diferen-
ça na mercadoria, sendo no tama-
nho, na cor ou no sabor, mesmo 
sendo de uma mesma marca, re-
presenta um SKU diferente. 

Um exemplo de durabilida-
de é o caso das polpas de frutas. 

Muitas são utilizadas para fazer 
sucos, no caso de um produto in 
natura adquirido pelo consumi-
dor, ele tem um tempo curto e 
nem sempre tem aquela fruta dis-
ponível o ano inteiro, já que tem 
a sazonalidade do produto. Cada 
vez que ela vai amadurecendo o 
gosto vai modificando. Já a polpa 
tem uma validade que pode che-
gar a dois anos. 
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ConSULTa PÚBLICa SoBRE oS PadRÕES MÍnIMoS 
dE QUaLIdadE dE FRUTaS E hoRTaLIÇaS FRESCaS

A Lei no 9.972, de 25 de maio de 
2000, estabelece nos seus artigos:

1º A obrigatoriedade da classifica-
ção para todos os produtos vegetais, seus 
subprodutos e resíduos de valor econômi-
co: quando destinados diretamente à ali-
mentação humana, nas operações de com-
pra e venda do Poder Público, nos portos, 
aeroportos e postos de fronteiras, quando 
da importação 

2º A sujeição da classificação à orga-
nização normativa, à supervisão técnica, à 
fiscalização e ao controle do Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento.

3º Classificação é o ato de determinar 
as qualidades intrínsecas e extrínsecas de 
um produto vegetal, com base em padrões 
oficiais, físicos ou descritos.

O Decreto 6.268, de 22 de novem-
bro de 2007, que regulamentou a Lei no 
9.972, estabelece no seu Artigo 112 que 
os produtos hortícolas e outros produtos 
perecíveis com características peculiares, 
quando não alcançados pelo disposto nes-

te Decreto, serão normatizados de forma 
específica pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento.

A Portaria SDA 99, de 17 de agosto de 
2017, está em consulta pública, pelo prazo 
de 90 dias (até 17 de novembro de 2017), 
com o objetivo de definir os requisitos 
mínimos de identidade e qualidade para 
Produtos Hortícolas. 

A proposta é uma grande revolução no 
trabalho até agora desenvolvido pelo Mi-
nistério da Agricultura – MAPA. Os regu-
lamentos técnicos de identidade e qualida-
de atuais do MAPA caracterizam as classes 
de tamanho e categorias de qualidade. Eles 
já existem para kiwi, pera, manga, mamão, 
maçã, uva de mesa fina e rústica, abacaxi, 
batata, tomate, cebola, banana, alho.

A definição dos requisitos mínimos 
permitirá o atendimento de exigências 
para a entrada do Brasil como país mem-
bro da OECD – Organização para a Co-
operação e Desenvolvimento Econômico 
e permitirá que sejam exigidos padrões 

mínimos de qualidade para todas as fru-
tas e hortaliças, melhorando a qualidade 
e promovendo o consumo, restringindo a 
concorrência desleal.

A consulta pública é o único momento 
em que o cidadão pode participar ativa-
mente da construção de novas legislações e 
regras que afetam a sua vida o seu futuro. 
As consultas públicas do governo federal 
estão disponíveis em:

www.brasil.gov.br/consultas-publicas

Participe. Defina que defeitos são gra-
ves e muito graves para cada produto e 
qual a tolerância máxima na produção, no 
atacado e no varejo, para cada defeito.

Entre em contato com o Centro de 
Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da 
CEAGESP. 
cqh@ceagesp.gov.br 
11 3643 3825/3643 3890   
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CanCRo CÍTRICo: ConSIdERaÇÕES SoBRE aS noVaS EXIGÊnCIaS 
Todos concordamos que o cancro cítrico é 

um grave problema na produção de citros e pre-
cisa ser enfrentado.

As recentes determinações legais do governo 
federal (Instrução Normativa 37 de 0/09/2016 
do MAPA) e do governo paulista (Resolução 
SAA-10 de 20/02/17, Portaria CDA 5 e Por-
taria CDA 6 da SAA-SP, de 03/03/2017, Reso-
lução SAA-13 de 03/03/2017) são uma grande 
oportunidade para tratarmos de algumas ques-
tões que afetam muito a produção, o beneficia-
mento e o mercado atacadista de citros de mesa.

Seguem algumas considerações e as nossas 
propostas sobre aspectos que envolvem a produ-
ção, a colheita e a pós-colheita, a comercializa-
ção e a distribuição de citros de mesa e as medi-
das legais estabelecidas pelos governos federal e 
estadual para o controle de cancro cítrico.

Algumas considerações sobre a produção 
1. Os dados do LUPA de 2006/2007 mos-

tram a existência de 31.191 unidades de produ-
ção localizadas em 512 municípios paulistas e 
uma área total de 796.800 hectares.

2. O Estado de São Paulo responde por 
70% da produção de citros no Brasil, com 73% 
da laranja, 64% do limão e 36% da tangerina, 
segundo o IBGE de 2015.   

3. A produção paulista de citros de mesa, 
em 2016, é 27% do volume de produção e 43% 
do valor de produção do citros paulista, segun-
do dados de 2016 do IEA. A exportação de ci-
tros de mesa originária de São Paulo, registrada 
pela Alice Web, é 0,79% da produção paulista 
de citros de mesa. 

4. A exportação brasileira de citros, em 
2015, registrada pelo Alice Web, é 0,64% da 
produção brasileira. Os rechaços europeus à 
nossa exportação de citros, devido à ocorrên-
cia de frutos com sintomas de cancro cítrico e 
a ameaça de proibição de exportação de limão 
(lima ácida) pela Europa, foram as principais 
razões para a Instrução Normativa 37 de 5 de 
setembro de 2016 do MAPA. 

5. A extrapolação dos dados da CDA – Co-
ordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado 
de São Paulo, que registram o destino do citros 
paulista para outros estados brasileiros, foram 
apresentados pela pesquisadora Priscilla Rocha 
do IEA no Workshop realizado pela SAA-SP em 
17 de agosto de 2017. É possível assumir, a par-
tir dos dados do CDA, que 12% da produção 
paulista de citros de mesa é enviada para outros 
estados do Brasil, que corresponde a 3% da pro-
dução paulista de citros. Uma parte importante 
do cítros de mesa é enviada a granel para outros 
estados(cerca de 60%). 

6. O cancro cítrico tem sido e continua sen-
do uma causa importante da perda de produti-
vidade, qualidade e competitividade da citricul-
tura paulista e brasileira.

7. A alta ocorrência do cancro cítrico, as-
sociada à eficiência das tecnologias disponíveis 
para convivência com o cancro cítrico, demons-
tram que precisamos e podemos conviver e di-
minuir a ocorrência de cancro cítrico.

8. As medidas de convivência e de dimi-
nuição de ocorrência de cancro cítrico fazem 
parte das determinações do MAPA – Ministério 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da 
SAA – Secretaria da Agricultura e Abastecimen-

to do Estado de São Paulo para as propriedades 
cadastradas no SMR – Sistema de Mitigação de 
Risco.

9. O SMR é de adesão voluntária, obriga-
tório somente para quem quer enviar os seus 
produtos para outros estados brasileiros ou para 
outros países. Os produtores que exportam para 
outros estados e que precisam ser certificados 
pelo SMR respondem por 3% da produção 
paulista de citros e terão que arcar com maiores 
custos e uma imensa burocracia. 

10. A diminuição da incidência do cancro 
cítrico e a convivência com a doença só será 
possível com a adoção das medidas de preven-
ção e controle já preconizadas, por todos os 
produtores de citros de mesa e de citros para a 
indústria, como já é feito para outros problemas 
de citros como o HLB (Portaria CDA - 21, de 
15/12/2011).

11. A obrigatoriedade de contratação pelo 
citricultor do RT – Responsável Técnico e a res-
ponsabilização do RT pelas atividades de con-
trole e de prevenção na produção transferem 
para o RT a responsabilidade pela produção, 
que é do citricultor, e a de fiscalização, que é da 
Defesa Sanitária Vegetal, e coloca citricultores 
e técnicos numa situação muito difícil. Citri-
cultores são obrigados a contratar técnicos por 
uma exigência burocrática e não porque pre-
cisam deles, o que pode inviabilizar a pequena 
produção. Técnicos precisam fiscalizar e comu-
nicar os erros cometidos pelos seus contratantes, 
que pagam os seus salários. A responsabilidade 
pelo cumprimento da lei deve ser somente do 
citricultor. O técnico deveria ser contratado se o 
citricultor julgar necessário.    

 
Algumas considerações sobre 

a colheita e pós-colheita 

1. É consenso entre os técnicos e pesquisa-
dores de citros que:
lO fruto sem sintoma de cancro cítrico na 
colheita está isento de cancro cítrico. Os frutos 
desenvolvem sintomas até 4 meses (50 mm diâ-
metro) após o florescimento. Não há formação 
de novos sintomas após a inspeção, um mês an-
tes da colheita, ou mesmo após a colheita, até o 
consumo.
lOs tratamentos higienizantes recomendados 
na pós-colheita tem ação externa. Matam as 
bactérias presentes na casca de frutos produzidos 
em área com cancro. Não tem ação dentro das 
lesões da doença.
lO transporte a granel ou em sacarias é muito 
prejudicial á qualidade do citros de mesa, cau-
sando ferimentos, porta de entrada para micro-
organismos oportunistas e acelerando o meta-
bolismo dos frutos.
lO transporte a granel, responsável hoje por 
uma grande parte (60%)das frutas paulistas en-
viadas para outros estados, carrega folhas e peda-
ços de ramos, potencialmente transmissores de 
cancro cítrico. 
A lavagem e higienização das caixas de co-
lheita antes de sua devolução à lavoura e a 
manutenção do veículo de transporte limpo 
é muito importante.
A comercialização de frutos com ramos e 
folhas deve ser coibida.

2. Não existe consenso entre os técnicos e 
pesquisadores de citros sobre:
lO limite de 1% de ocorrência no momen-
to de vistoria da colheita. Os levantamentos 
da incidência de cancro cítrico mostram que a 
maioria das lavouras paulistas estão acima deste 
limite. 
lO risco da utilização das embalagens de ma-
deira retornáveis na disseminação de cancro cí-
trico, considerando o tempo médio de dez dias 
entre a saída e o retorno ao produtor
lA necessidade da coleta prévia da fruta sinto-
mática e a sua destruição ou remessa para a in-
dústria, que aumenta muito o custo da colheita 
e o manuseio da planta
lA diferença de tolerância de frutos com sin-
toma de cancro cítrico na produção de 1% um 
mês antes de colheita, e de 0% no barracão de 
classificação, para enquadramento no SMR
lA restrição ao higienizante prescrito por lei, 
sendo que existem inúmeras outras alternativas 
de higienizantes
lA necessidade do detergente e do higienizante 
para o controle do canco cítrico, considerando 
que hoje só os frutos assintomáticos e portanto 
sem cancro podem ser beneficiados
lOs efeitos dos procedimentos pós-colheita na 
desvitalização e no potencial de disseminação do 
cancro cítrico em frutos sintomáticos
lO potencial de contaminação pelo contato 
dos frutos sintomáticos com os frutos assinto-
máticos.  

3. A obrigatoriedade de contratação pelo ci-
tricultor e pelo embalador do RT – Responsável 
Técnico e a sua responsabilização pelas ativida-
des de controle e de prevenção do cancro cítrico 
transferem para o RT a responsabilidade, que é 
do citricultor e do embalador, e a de fiscalização, 
que é da Defesa Sanitária Vegetal, e coloca citri-
cultores, embaladores e técnicos numa situação 
muito difícil, além de aumentar muito o custo. 
Citricultores e embaladores precisam contratar 
técnicos por uma exigência burocrática e não 
porque precisam deles. Técnicos precisam fis-
calizar e comunicar os erros cometidos pelos 
seus contratantes, que pagam os seus salários. A 
responsabilidade pelo cumprimento da lei deve 
ser somente do citricultor e do embalador. O 
técnico será contratado se o citricultor julgar 
necessário.

4. A Portaria CDA 6 da SAA-SP, de 3 de 
março de 2017 introduz exigências que dificul-
tam e burocratizam a comercialização de citros 
de mesa no Estado de São Paulo, sem necessi-
dade, considerando que somente frutos assinto-
máticos, portanto sem cancro cítrico, poderão 
ser comercializados, como:

Exigência de autorização de transito emitida 
pela CDA:
lTransporte em veículo fechado ou coberto
lA Portaria CDA 5 da SAA-SP, de 3 de março 
de 2017 introduz exigências que restringem a 
comercialização e prejudicam a qualidade de ci-
tros de mesa para outros estados do Brasil:
lA exigência do Termo de Habilitação de Co-
lheita
lA exigência de lacre da carga na origem pelo 
RT

lA permissão do transporte a granel
lA exigência de solicitação e permissão de co-
lheita um mês antes é difícil de cumprir e faz cm 
que o produtor perca oportunidades de negó-
cio. Os frutos de citros, prontos para a colheita, 
podem permanecer na árvore por um período 
grande. lOs pedidos dos compradores são 
feitos quando observam uma oportunidade no 
mercado, que permitem uma semana ou alguns 
dias de prazo para a colheita.

6. Algumas situações não foram considera-
das na elaboração da lei como:
lA impossibilidade de lavagem e higienização 
de tangerinas e mexericas
lA remessa para comercialização de tangerina 
com folha oriunda de Minas Gerais e de   me-
xerica do Rio e laranja Seleta de São Paulo das 
montenegrinas do Sul do Brasil
lA laranja a granel enviada para a indústria 
fora do Estado de São Paulo
lO potencial de disseminação do cancro cítri-
co no trânsito de frutos para a indústria
lA necessidade de lavagem além da higieniza-
ção de caixas de colheita e de caixas plásticas de 
comercialização. Elas podem ter matéria orgâ-
nica aderida
lA impossibilidade de adoção das medidas 
preconizadas pelo SMR, pelos produtores que 
não queiram se submeter às exigências burocrá-
ticas e não enviem os seus produtos para outros 
estados.  

Algumas consideraçõe sobre a 
comercialização e distribuição

1. Hoje as empresas que compram citros 
direto do produtor: atacadistas, fora e dentro 
dos ceasas,  centros de distribuição do varejo, 
comerciantes de produtos com restrição qua-
rentenária para outros estados, precisam se ca-
dastrar como UC – Unidade de Consolidação, 
apesar de não se enquadrarem no conceito le-
gal de UC. A Resolução SAA-13 de 3/03/2017 
estabelece em seu Artigo 1º que todos os esta-
belecimentos que industrializam, beneficiam, 
processam e embalam frutos de citros, devem 
ser cadastrados junto à CDA e possuir o Certifi-
cado de Sanidade Vegetal. 

2. A exigência de embalagens descartá-
veis novas – madeira ou papelão ou de emba-
lagens plásticas retornáveis higienizadas exige 
uma grande mudança do setor citrícola. Os le-
vantamentos, realizados no ETSP – Entreposto 
Terminal de São Paulo da CEAGESP, mostram 
a movimentação de vinte e oito milhões de cai-
xas com frutos de citros durante o ano de 2016. 
A CEAGESP comercializou em 2016, 27% do 
volume da produção paulista de citros de mesa 
- 881.288 toneladas.  As embalagens de madeira 
representam 94% do número total de emba-
lagens, as de papelão 4% e as de plástico 2%. 
As embalagens de madeira são utilizadas como 
retornáveis e são identificadas com a marca do 
proprietário. A administração das embalagens 
retornáveis é difícil. As embalagens de madeira 
levam em média 7 dias entre a entrada da caixa 
cheia e o retorno ao mercado da caixa vazia e 10 
dias entre duas entradas da mesma caixa cheia 
ao mercado. A perda média mensal da caixa é 
de 3% e a duração prevista de 1 ano e meio. São 
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perdidas 28% das caixas em um ano. A entrada 
de frutos de cítros em 2016 foi registrada em 
313 dias. Considerando o tempo de retorno da 
caixa e as perdas teremos uma movimentação 
anual de embalagens de madeira retornáveis de 
1.100.000 caixas.  A relação entre o número 
de caixas no mercado e o número de caixas que 
o proprietário precisa manter é de 1:10. Uma 
empresa que comercializa 2.000 caixas por dia 
precisa possuir 20.000 caixas.

3. A obediência à Resolução SAA 13 de 
03 de março de 2017, segundo a interpretação 
atual da CDA, exige que os 442 atacadistas 
que comercializam citros de mesa só no ETSP 
se credenciem com Unidades de Consolidação. 
Hoje a CDA tem cadastradas, em todo o Esta-
do de São Paulo 642 Casas de Embalagem de 
citros. A inclusão dos atacadistas de citros de 
mesa só do ETSP quase duplicaria este núme-
ro.     

4. Algumas situações não foram consi-
deradas na elaboração da lei como:
lA remessa de carga mista para outros estados
lA entrega da carga em diferentes locais
lA parada para ventilação da carga
lA remessa de produtos de diferentes origens 
lA comercialização no mesmo local para o 
Estado de São Paulo e para fora do Estado de 
São Paulo
lOs citros importados oriundos de países 
com incidência de cancro cítrico
lO comprador é o responsável pela formação 
da carga e pelo transporte. 
lCada produto pode garantir o seu produto 
só até momento de entrega ao comprador. 

O combate ao cancro cítrico é fundamen-
tal para a sobrevivência e para a garantia de um 
futuro promissor de produtores, embaladores 
e atacadistas de citros de mesa. O governo e a 
iniciativa privada são parceiros e não antago-
nistas neste esforço. 

Aqui estão as nossas propostas:

1ª. A criação da figura ‘Unidade de Dis-
tribuição’ para as empresas atacadistas, fora e 
dentro dos ceasas, e para os centros de distri-
buição do varejo, comerciantes de produtos 
com restrição quarentenária para outros esta-
dos, que atendam às exigências abaixo.

 ‘Das Unidades de Distribuição - UD
Art.  . A Unidade de Distribuição – UD 

é uma empresa estabelecida em centrais de 
abastecimento atacadista e varejista, que recebe 
produtos embalados e rotulados e procede ao 
fracionamento dos lotes, mantendo o produto 
na embalagem, com a identificação de origem, 
para atendimento de clientes do atacado, vare-
jo ou de serviço de alimentação.

§ 1º A Unidade de Distribuição – UD não 
deve ser equiparada à Unidade de Consolida-
ção – UC como unidade de origem do produ-
to para emissão do CFOC, não sendo necessá-
ria a emissão pela UD do CFOC na central de 
abastecimento para a solicitação da PTV.

§ 2º A Unidade de Distribuição - UD de-
verá ser inscrita, pelo seu representante legal, 
na OEDSV da UF, onde esteja localizada, por 
meio da Ficha de Inscrição, ficando sujeita à 
vistoria e aprovação do OESDV.

§ 3º A Unidade de Distribuição deve obe-
decer aos seguintes requisitos:

I. O seu abastecimento fica restrito a pro-
dutos na embalagem de destino e rotuladas

II. A proibição de operações de classifica-

ção e reembalamento
III. A restrição de suas operações, ao fra-

cionamento de cargas e lotes para formação de 
novas cargas e lotes

IV. O registro da origem e do destino de 
cada lote de citros comercializado.

2ª A retirada da proibição de embalagens 
de madeira retornáveis como medida de con-
trole de citros no mercado paulista, a não ser 
que se comprove que as embalagens da ma-
deira, como são utilizadas são disseminadoras 
de cancro cítrico. As embalagens de madeira 
retornáveis já são proibidas por lei (IN 09 de 
2000). 

A retirada da embalagem de madeira e 
de papelão, reutilizáveis e retornáveis, exige a 
construção de um TAC – Termo de Ajuste de 
Conduta específico para este fim, que estabe-
leça um ritmo de mudança menos doloroso e 
que envolva todas as frutas e hortaliças que as 
utilizam e produtores, atacadistas, varejistas e 
ceasas e os governos federal e estadual. 

3ª A extensão dos cuidados de prevenção 
e controle de cancro cítrico previstos no SMR 
(Portaria CDA-6, Seção II, Artigo 4º) a todos 
os pomares de frutos de citros do Estado de 
São Paulo. Hoje o produtor rural é obrigado 
a optar entre dois sistemas: com ou sem SMR 
(Portaria CDA-6 de 03/03/2017, Seção VI, 
Artigo 17). 

4ª A adoção gradativa de restrições para o 
transporte a granel ou ensacado na comerciali-
zação de citros de mesa.

5ª A retirada de exigência da autorização 
de trânsito para a comercialização de citros de 
mesa dentro do Estado de São Paulo.

6ª A permissão da retirada de frutos, com 
sintoma de cancro cítrico, no barracão de clas-
sificação, obedecidos os procedimentos ne-
cessários para a não contaminação dos frutos 
assintomáticos.

7ª A ocorrência de cancro cítrico na expor-
tação de citros de mesa é responsabilidade do 
exportador que deverá ser duramente castigado 
na sua ocorrência. A fiscalização da ocorrência 
de cancro cítrico na saída do país deverá ser 
responsabilidade dos exportadores e da Defesa 
Vegetal do MAPA. 

8ª A mudança da interpretação da Resolu-
ção SAA-13 de 03/03/17, retirando a exigên-
cia de obrigatoriedade de cadastramento como 
Unidade de Consolidação (ou como Unidade 
de Distribuição) das empresas que compram 
citros direto do produtor para comercialização 
dentro do Estado de São Paulo. Na interpre-
tação atual da CDA, todas as empresas que 
compram direto do produtor deverão obriga-
toriamente ter o seu cadastro na CDA – Co-
ordenadoria de Defesa Agropecuária e adotar 
todos os procedimentos exigidos. É preciso 
considerar que o Artigo 1º da Resolução SAA-
13 de 3/03/2017 não se aplica ao varejo, ao 
atacado ou ao serviço de alimentação, que não 
podem ser enquadrados como ‘estabelecimen-
tos que industrializam, beneficiam, processam 
e embalam frutos de citros’.  

Centro de Qualidade, Pesquisa e 
Desenvolvimento da CEAGESP
cqh@ceagesp.gov.br
11 36433825

TRABALHAMOS COM TODOS OS
PLANOS DE SAÚDE E ODONTOLÓGICOS

CONHEÇA AMIL DENTAL

PME Porte I

27R$
,00

mensais por beneficiário

Porte II

23R$
,00

mensais por beneficiário

Individual

49R$
,00

mensais por beneficiário

PF
no boleto

Individual

45R$
,08

mensais por beneficiário

PF
no cartão
15% DE DESCONTO.
CARÊNCIA DE 24H 
PARA TODOS OS 
PROCEDIMENTOS

11 98279-0156

11 94747-1358 11 97376-6540

Wagner Gonçalves & Luciana Gonçalves

Consultores

 wagnergoncalves.consultor@hotmail.com

COBERTURA:       
Urgência – 24 horas (inclusive aos sábados, domingos 
e feriados)   
Consultas       
Limpeza, profilaxia e aplicação de flúor
Raios-X panorâmicos e periapicais    
Tratamento de gengiva     
Tratamento para crianças     
Tratamento de canal      
Restaurações – obturações (de resina ou amálgama)  
Cirurgias – extrações (incluindo o dente do siso)  
Próteses unitárias – provisórias e definitivas, 
conforme RN 211 da ANS 

NOVAS COBERTURAS ADICIONAIS:
Clareamento de dente desvitalizado
Mantenedor de espaço fixo e móvel
Radiografias de ATM
Fechamento de diastemas
Telerradiografia frontal
Dessensibilização dentária
Enxertos gengivais e ósseos
Cirurgia com finalidade de tracionamento dentário
Documentação periodontal básica e em mídia digital
Instalação de aparelho ortodôndico

casadocorretor

11 4172-511511  2245-3008
11  2245-3009
11  2245-3010
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O Circuito Ceasa Ford Ca-
minhões já percorreu quase 8 mil 
Km, indo de Ceasas de Norte a 
Sul do País. Entre elas, a de Cam-
pinas, por exemplo, recebe produ-
tos de mais de 700 localidades do 
Brasil e do mundo e abastece por 
volta de 500 municípios. Saindo 
do Sudeste para o Sul, Curitiba 
foi a segunda a ser visitada, sendo 
que ela representa mais de 5O% 
de toda comercialização do estado 
do Paraná. Que ainda teve a uni-
dade de Maringá, que foi a pri-
meira Central de Abastecimento 
paranaense. 

Partindo para a região Centro 
Oeste, o Entreposto de Goiânia, 
que é uma empresa de econo-
mia mista, anualmente, ocupa 
o 4º lugar no ranking em geral 
das Ceasas no Brasil, em volume 
de negociação. Saindo da região 

Central para o Norte do País, foi a 
vez da Central de Belém, unidade 
que comemorou, recentemente, 
em agosto deste ano, 42 anos de 
existência. 

Do Norte para o Nordeste, 
a Ceasa de Fortaleza divulgou, 
este ano, os 10 produtos mais 
comercializados e em primeiro 
lugar ficou a laranja com 59.029 
toneladas. Retornando para a re-
gião Sudeste, a Central de Abaste-
cimento do Rio de Janeiro tem a 
maior comercialização de tomates 
do Estado. 

O Circuito ainda terá a parti-
cipação no maior mercado ataca-
dista da América Latina e o tercei-
ro maior do Mundo, a CEAGESP, 
nos dias 9 a 11 de outubro.

No estande montado na Ceasa 
de cada cidade, os visitantes pu-
deram fazer test drive no modelo 

2429 Torqshift com transmissão 
automatizada e conhecer os bene-
fícios da montadora para o horti-
negócio.

LINHA TORQSHIFT

A linha Cargo Torqshift pos-
sui uma transmissão automatiza-
da que permite trocas automá-
ticas ou manuais, com 10 ou 16 
marchas, conforme o modelo. 
Chegou ao mercado em 2016, 
complementando o portifólio de 
veículos da marca Ford Cami-
nhões que possui 32 modelos.

A linha é formada por seis 
modelos, com capacidade de 16 
a 45 toneladas: Cargo 1723 Tor-
qshift, Cargo 1723 Kolector Tor-
qshift, Cargo 1729R Torqshift, 
Cargo 2429 Torqshift, Cargo 
1729T Torqshift e Cargo 1933T 

Torqshift, estes dois últimos cava-
los-mecânicos.

MODELOS DA LINHA
TORQSHIFT

O Cargo 2429 Torqshift é um 
dos destaques da linha. Tem trans-
missão de 10 marchas, tração 6x2, 
peso bruto total de 23 toneladas e 
capacidade máxima de tração de 
38.000 kg. Está no mercado com 
o preço de referência mais compe-
titivo da categoria.

O Cargo 1723 Torqshift é um 
modelo médio com peso bruto 
total de 16.000 kg, motor de 230 
cv e transmissão de 10 marchas.

A versão Cargo 1723 Kolector 
Torqshift vem pronta para imple-
mentação como coletor/compac-
tador, com transmissão reforçada 
de 10 marchas.

O médio Cargo 1729R Tor-
qshift, com peso bruto total de 
16.000 kg, tem motor de 290 
cv e transmissão de 10 marchas, 
com as opções de cabines simples 
e leito.

O Cargo 1729T Torqshift, 
com capacidade máxima de tra-
ção de38.000 kg, é um cava-
lo-mecânico com cabine leito e 
transmissão de 10 velocidades. O 
Cargo 1933T Torqshift, cavalo-
mecânico com capacidade máxi-
ma de tração de 45.150 kg, tem 
como diferenciais a suspensão a ar 
e transmissão de 16 marchas.

Todos esses modelos estão 
entre os melhores da categoria e 
oferecem a mesma estratégia de 
preços do Cargo 2429. Ou seja, 
estão sempre menores que seus 
concorrentes diretos nas diferen-
tes configurações.
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RESULTadoS da IndÚSTRIa aUToMoBILÍSTICa
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2017 

As vendas de caminhões no-
vos subiram 6,6% na compa-
ração das 4,8 mil unidades de 
agosto com as 4,5 mil de julho. 
Também houve aumento, de 
9,9%, sobre as 4,4 mil unida-
des do mesmo mês em 2016. 
No acumulado do ano, porém, 
o registro é de baixa de 11,1%: 
30,8 mil unidades foram nego-
ciadas nesse ano e 34,7 mil no 
ano passado.

A produção do segmento em 
agosto ficou em 7,9 mil unida-
des – acréscimo de 14,2% em 
relação as 6,9 mil de julho e de 

52% quando comparado com as 
5,2 mil de agosto do ano passa-
do. Até esse mês, 50,9 mil cami-
nhões foram produzidos, 22,5% 
acima dos 41,5 mil de 2016. 

Os fabricantes de caminhões 
exportaram no último mês 2,4 
mil unidades, resultado inferior 
em 14,1% em comparação com 
as 2,8 mil de julho, mas supe-
rior em 61,7% ante as 1,5 mil 
de agosto de 2016. No acumu-
lado do ano, os dados apontam 
crescimento de 48%: foram 18,9 
mil este ano contra 12,8 mil um 
ano antes.

A FENATRAN – Salão 
Internacional de Transporte 
Rodoviário de Cargas – é um 
evento que acontece a cada 
dois anos há mais de 40 anos 
e está na sua 21ª edição. É a 
maior e mais completa vitri-
ne de soluções integradas 
para toda cadeia do Trans-
porte Rodoviário de Cargas 
da América Latina. Abrange 
os setores de fabricantes de 
caminhões; implementos 
rodoviários; pneus; gestão e 
rastreamento de frotas; au-
topeças; bancos e serviços 
(seguros, softwares, finan-
ciamentos, consultorias etc). 
Para esta edição são espe-
rados 350 marcas nacionais 
e internacionais; mais de 60 
mil visitantes de 61 países, 
em uma área de exposição 
de 90mil m² do São Paulo 
Expo. 

Serviço:
FENATRAN – 21ª Salão 
Internacional do Transporte 
Rodoviário de Cargas
Data: 16 a 20 de outubro 
2017
horário: das 13h às 21h
Local: São Paulo Expo
Endereço: Rodovia dos 
Imigrantes, Km 1,5 - São 
Paulo
www.fenatran.com.br
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CaMInhÕES daF ConTaM CoM EXCLUSIVo FaRÓIS SKYLIGhT 
PaRa MaIS SEGURanÇa naS ESTRadaS

Para os motoristas que pre-
cisam dirigir em estradas com 
pouca ou nenhuma iluminação, 
os caminhões DAF oferecem os 
faróis Skylight, luzes de longo 
alcance para facilitar a visibili-
dade em atividades severas. Ex-
clusividade dos caminhões DAF 
no Brasil, o item está disponível 
nas cabines Super Space do mo-
delo XF105 e também poderá 
ser adquirido no CF85 na cabi-
ne Space a partir de dezembro. 
Localizados na parte superior da 
cabine, os faróis garantem que o 
motorista tenha mais iluminação 
nas estradas, proporcionando 
maior segurança.

Para ligar o Skylight o moto-
rista aciona um botão no painel 
e as luzes se acendem somente 
quando os faróis altos forem liga-
dos, substituindo os tradicionais. 
Desta forma, o sistema atende à 

resolução do Contran 227/2007.
Primeiro modelo produzido 

no país pela DAF Caminhões 
Brasil, o extrapesado XF105 tem 
capacidade máxima de carga de 
74 toneladas e possui as configu-
rações 6x2 ou 6x4. 

As versões contam com três 
opções de motorização: 410 cv, 
460 cv ou 510 cv. Reconhecido 
pela robustez e pelo baixo cus-
to de operação, o veículo possui 
três opções de cabine: Comfort, 
Space e Super Space.Voltado para 
operações de curtas e médias dis-
tâncias, o CF85 suporta até 56 
toneladas e pode ser adquirido 
nas versões 4x2 e 6x2 com mo-
torização 360 cv ou 410 cv. Suas 
configurações atendem diversos 
segmentos do mercado, como 
cegonha, transporte de químicos, 
carregamento de insumos agríco-
las e cargas fracionadas.



IVECo aMPLIa VERSaTILIdadE da LInha dE SEMIPESadoS 
CoM noVo TECToR aUTo-ShIFT

LInha SPRInTER CRESCE 13% no VoLUME dE 
VEndaS EM 2017

O mercado de semipesados 
do Brasil já conhece as 11 versões 
da Linha Tector, que atendem di-
versas demandas do transporte, 
do varejo à construção civil. O 
modelo é reconhecido por trans-
portadores e motoristas pelo bai-
xo custo operacional, potência e 
conforto. Agora a IVECO, marca 
da CNH Industrial, apresenta o 
Tector Auto-Shift, com câmbio 
automatizado de 10 velocidades 
e motor N67, FPT Industrial, 
em três versões: 170E30 4x2, 
240E30 6x2 e 310E30 8x2.

“A utilização da transmissão 
automatizada é uma tendência 

que começou no segmento de pe-
sados e ganha força, cada vez mais, 
nos semipesados. O lançamento 
do veículo propicia que a IVECO 
amplie a participação de mercado 
com a já consagrada competiti-
vidade da linha Tector”, afirma 
Marco Borba, vice-presidente da 
IVECO para a América Latina. 
A categoria de semipesados repre-
senta 27% do mercado brasileiro 
de caminhões. Em 2016, o mer-
cado de veículos comerciais com 
câmbio automatizado foi de 20% 
do total dos segmentos 6x2 e 8x2.

Ricardo Barion, diretor de 
Marketing da IVECO para a 

América Latina, destaca que o 
Tector circula entre os médios 
e semipesados, e é perfeito para 
aqueles que buscam eficiência 
em transporte, com conforto, 
economia e produtividade. “Os 
novos modelos Auto-Shift, com 
câmbio automatizado e motor 
N67, dão conta de entregas co-
merciais menores até operações 
fora-de-estrada, e atendem os 
clientes que costumam passar 
muito tempo dentro do cami-
nhão, uma vez que um motorista 
chega a fazer de 400 a 800 trocas 
de marchas por dia, dependendo 
da aplicação.”

Ao mesmo tempo em que 
completa 20 anos de amplo su-
cesso de sua Linha Sprinter no 
mercado brasileiro, com mais 
de 127 mil unidades vendidas 
no País, a Mercedes-Benz cres-
ceu 13% no volume de vendas 
na categoria de “Large Vans” 
(3,5 a 5 toneladas de PBT), 
com 3.743 unidades empla-
cadas de janeiro a agosto de 
2017, ante 3.299 em 2016 no 
mesmo período. Com isso, a 
Empresa atinge mais de 33% 
de participação no segmento.

“Com a Linha Sprinter, a 
Mercedes-Benz foi a única a 
obter crescimento em volume 
de vendas no acumulado deste 
ano, em relação a idêntico perí-
odo do ano passado, enquanto 

o mercado como um todo teve 
uma queda de 10%. Este resul-
tado é muito expressivo, por 
tratar-se de um segmento ex-
tremamente competitivo”, afir-
ma Jefferson Ferrarez, diretor 
de Vendas e Marketing Vans da 
Mercedes-Benz do Brasil. “Os 
estados de São Paulo, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e 
Rio Grande do Sul são os maio-
res compradores da Linha”. 

As principais aplicações 
que estão puxando as ven-
das da Sprinter hoje no Brasil 
são: ambulância, e-commerce, 
transporte executivo, turismo 
e distribuição geral de produ-
tos nos grandes centros urba-
nos.O crescimento de vendas 
da Sprinter é especialmente 

significativo no segmento de 
vans de passageiros. A Empre-
sa saltou de 32% de participa-
ção no acumulado de janeiro a 
agosto de 2016 para 51% este 
ano, com 1.815 unidades em-
placadas.

Com o emplacamento de 
1.431 unidades, a Mercedes
-Benz alcançou 27% de parti-
cipação nas vendas de furgões, 
seis pontos percentuais a mais 
em relação ao mesmo período 
do ano passado.  No segmento 
de chassis com cabina, foram 
emplacadas 497 unidades da 
Sprinter, com market share de 
quase 21%. A Empresa projeta 
crescimento de vendas do mo-
delo chassi com cabina motiva-
do pelo comércio eletrônico.

Man: UMa noVa GERaÇÃo no 
TRanSPoRTE URBano dE CaRGaS

A nova família Delivery 
chega para revolucionar o trans-
porte de cargas no segmento de 
caminhões leves. Desenvolvido 
e produzido na América La-
tina, o lançamento já atende 
a padrões internacionais para 
os mercados mais exigentes. 
Composta por modelos de 3,5 
a 13 toneladas, está pronta para 
conquistar o mundo: nasceu a 
partir da receita de sucesso da 
primeira linha Delivery e da 
experiência dos clientes das 
mais de 100 mil unidades pro-
duzidas. Foi ouvindo o cliente 
que a Volkswagen Caminhões 
e Ônibus estreia uma gama de 
produtos sob medida para os 
dias de hoje.

Com o lançamento, fruto 
de um investimento de mais de 
R$ 1 bilhão, a marca Volkswa-
gen chega ao disputado merca-
do de 3,5 toneladas, com um 
modelo chamado de Express. 
O produto reúne os atributos 
de um caminhão grande num 
veículo pequeno, tais como es-
paço interno e robustez, com 
design moderno. O Delivery 
de 4 toneladas é outra grande 

aposta dentre os modelos de 
entrada da nova família, já que 
contará com financiamento via 
Finame.

O novo Delivery de 6 to-
neladas chega, junto dos mo-
delos de 9 e 11 toneladas, com 
atributos de sobra para encarar 
a missão de superar os atuais 
Delivery, sucessos de vendas 
no mercado nacional. E o lan-
çamento 13.180, com terceiro 
eixo, complementa a oferta de 
novidades, com a maior capa-
cidade de carga do novo por-
tfólio.

Os novos modelos chegam 
em três versões: a City, de en-
trada; a Trend, sob medida para 
o dia a dia das mais diversas 
operações; e a Prime, que traz 
aspectos visuais e de conforto 
diferenciados. Desde o lança-
mento, a nova família Delivery 
contará com ofertas especiais 
de comercialização, além das 
modalidades de leasing opera-
cional e consórcio. A expectati-
va é de que, com o lançamento, 
as vendas nacionais se ampliem 
graças ao ingresso na nova faixa 
de 3,5 toneladas.
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52%
NÃO SÃO MAIS

DAS COMPRAS

PRESENCIAIS.

FARÁ PARA SER LOCALIZADA

 NA CEAGESP

O QUE SUA EMPRESA

NÃO FIQUE
DE FORA

WWW.ANUARIOENTREPOSTO.COM.BR

A solução de busca por empresas atacadistas impressa e 
digital mais eficiente do mercado.
Aproveite a oportunidade para aumentar seus lucros.

DO ANUÁRIO

Este dado foi revelado por um levantamento realizado pelo 

Centro de Qualidade, Pesquisa e Desenvolvimento da 

Ceagesp.

O resultado aponta para uma tendência de mercado cada 

vez mais dinâmico e aliado as tecnologias.

O telefone, os apps de celulares e o email são responsáveis 

por esta evolução.

POR ESTES FUTUROS COMPRADORES?

ENTREPOSTO 2017

LIGUE AGORA: 11 3831.4875
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